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Energija, energija in še enkrat
energija… je tista tema, ki je v naši
reviji najbolj pogosto opisovana,
analizirana in uporabljena ter je
na prvem mestu v energetsko- instalacijski dejavnosti. Slovenija je
dežela, ki je z energetsko varčnostjo dobro seznanila tako uporabnike kot tudi izvajalce. Samo pri
večji denarni stimulaciji in podpori v izvajanje energetsko varčnih projektov, je nekoliko zatajila.
Kaj naj vam še opevam alternativne vire: sonce, zemlja, voda, zrak,
veter, plimovanje …
Upam lahko samo, glede na
negativne trende propadanja
našega življenjskega okolja, da
bodo ti osnovni viri energij ostali
še v takšni meri, da bo to izkoriščanje sploh mogoče. Vse je odvisno,
kako in na kakšen način se bo nadaljevalo onesnaževanje ter izvajanje okoljevarstvenih ukrepov…
Nič rožnatega ni videti na področju svetovnega gospodarstva.
Morda je zunaj naših meja gospodarstvena dejavnost stabilnejša,
kljub zanemarljivi rasti. Preteklost
nam je pokazatelj, da stalna rast ni
mogoča in vmes vedno prihaja do
vzponov in padcev.
V našem domačem okolju
pa žal ni tako. Politika je zatajila,
malo tržišče, prevelika lakomnost
državnega aparata, zviševanje
davčnih obremenitev, nezadovoljiva zakonodaja, pomanjkanje
delovnih mest … Vse to je pahnilo našo gospodarsko dejavnost
na kolena in potrdilo izgubljanje
ustvarjalnega potenciala.
Gradbeništvo je panoga, ki je
v zadnjem obdobju utrpela največje udarce. To se zrcali na naši
instalacijsko- obrtniški dejavnosti. Dober, izobražen kader beži,
odhaja svoje znanje prodajati tja,
kjer so plače redne, bolj zanesljive in zagotavljajo možnost preživetja. Naša država pa je s stečaji,
prisilnimi poravnavami in temu
primerno zakonodajo, omogočila

(izbranim) posameznikom bogatenje na ramenih obrtnikov. Kaj
se dogaja na področju gradbeništva v tem trenutku v naši državi?
Z eno besedo »kaos«, saj se država nikoli ni jasno opredelila, kaj
pričakuje od svojega gradbenega
sektorja in ali si ga sploh želi ohraniti! Dejstvo je, da v Sloveniji potrebujemo dolgoročni program
prenove gradbeništva, potrebujemo dober kader s širokim spektrom znanj in ali bomo to sploh
lahko obdržali - to pa je drugo
vprašanje ?
Politično »pridigarstvo« je izgubilo orientacijo, morda potrebuje kompas, da se bo ponovno
našlo. Nekaj zakonov bi nujno morali ukiniti ali pa vsaj spremeniti
in postaviti takšne, ki bodo spodbujali uspešno tržno - ekonomsko dejavnost. Problem je v tem,
da pogosto pišejo zakone takšni,
ki slabo ali sploh ne poznajo delovanja strukture gospodarstva.
Rezultat so prisilne poravnave oz.
stečaji, kjer obrtniki za opravljene
storitve celo vračajo denar v stečajne mase podjetij, ker niso bili
poplačani direktno od glavnega
izvajalca, pač pa so dobili plačila
za svoje storitve po asignacijskih
pogodbah od investitorja, a zakon
tega ne priznava.
Ni besed, ki bi opisale ta stanja.
Kakšni umetniki v preživetju ste moji spoštovani soobrtniki – prav občudujem vas! Na eni
strani vas tolče država s svojimi
zahtevami (prispevki, zakonodajo), na drugi strani na tržišču ni
povpraševanja po vaših storitvah,
cene dela nikakor ne zagotavljajo kakovosti in so popolnoma
razvrednotile instalatersko delo,
materiali se dražijo, delo na črno
omogoča (vsaj zaenkrat) socialno
stabilnost…
Kaj ti še preostane spoštovani
obrtnik- instalater ???
Svetla točka malega gospodarstva je bil sejem MOS v CELJU.

Veliko nas je sejem obiskalo in
strinjali se boste, da je bil ponovno zelo uspešen. V teh recesijskih
časih, je sejemska predstavitev
dobrodošla, saj v kratkem času
srečaš poslovne partnerje, testiraš konkurenco, trg in na koncu pridobivaš končne kupce. Res
pa je, da se mali obrtniki zaradi
stroškov, ki predstavljajo veliko
obremenitev, raje ne odločajo za
samostojni nastop. Zato pa imamo možnosti predstavitve svojih
storitev v okviru sekcij Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, ki
nam na srečo, še s skupnimi nastopi omogoča takšna sodelovanja
in sejemske predstavitve. Morda
bi morali na skupne razstavnopredstavitvene prostore privabiti še več sodelujočih obrtnikov in
prikazati še več naših znanj, izdelkov ter storitev.
Kljub večni dilemi o obveznem ali prostovoljnem članstvu
v OZS in plačevanju članarine, kar
je včasih res za marsikaterega obrtnika težko, trdim, da moramo kot
člani malega gospodarstva, imeti svojo krovno organizacijo, saj le
tako lahko nastopamo uspešno ali
pa tudi neuspešno, z raznimi zahtevami proti državnemu aparatu.
Če izgubimo še to, smo popolnoma prepuščeni samim sebi, naš
glas bo postal neslišen, politika
bo pa z nami pometla v koš.
Utrip, ki ga doživiš na sejmu
v Celju, kadar hodiš med razstavnimi prostori, se srečuješ s pretokom informacij in osebne komunikacije med razstavljalci ter
obiskovalci, ustvarja pozitivizem,
ki ga človek ponese s sabo, ki človeku dvigne podjetniško moralo
in zavest ter utrdi voljo v nove delovne zmage.
Veliko novih uspehov in podjetniških zmag želim prav vsem
sodelujočim v reviji Energetik, kakor tudi vsem obrtnikom.
CVETKA Grušovnik
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Sistemi za hladno stiskanje Viega:
Tehnika spojev za vse napeljave.

Za varno in čisto plinsko
napeljavo: Viega Profipress G

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

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

Gospodarno: Pocinkano jeklo
za ogrevalne napeljave:
Viega Prestabo

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

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

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

Pressgun Picco
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V ČASU MEDNARODNEGA
OBRTNEGA SEJMA (MOS)
SMO OBISKALI PODJETJE
WEISHAUPT
Podjetje WEISHAUPT, se je za
čas Mednarodnega obrtnega sejma
v Celju, ki je potekal od 7. 9. do 14. 9.
odločilo, da na svojem sedežu v Celju,
ki je v bližini sejmišča, organizira svetovalno - prodajne dneve. Letos smo
se v uredništvu revije Energetik odločili, da jih že drugo leto zapored obiščemo in sicer v petek, dne 9. 9. 2011.
Podjetje je izredno zanimivo, zato
smo se vabilu na obisk in pogovor v
Celju z veseljem odzvali. Že ob prihodu sta nas prijazno sprejela ga. Sandra
Kiker in g. Boris Gojkošek. Uvodoma
smo spregovorili nekaj besed o podjetju in sodelovanju, nato pa nas je g.
Gojkošek prijazno popeljal skozi poslovne prostore in nas seznanil z novostmi na proizvodno - prodajnem
področju. Ogledali smo si učno- razstavni del in spoznali celotno ponudbo izdelkov ogrevalne tehnike. Na
koncu smo si ogledali še izredno urejeno in organizirano skladišče podjetja. Da je podjetje Weishaupt v svetovnem merilu, eno vodilnih podjetij na
področju gorilnikov, nizkotemperaturnih in kondenzacijskih ogrevalnih
sistemov, solarne tehnike, toplotnih
črpalk ter avtomatizacije zgradb, smo
se prepričali na lastne oči. Predstavili
so nam izdelke in storitve, veliko pa so
nam tudi povedali o pristopu izobraževanja tistih, ki njihove izdelke vgrajujejo končnim potrošnikom, torej o
izobraževanju instalaterjev. V podjetju se namreč zavedajo, da kvaliteten
izdelek potrebuje tudi dobre in uspo-

sobljene monterje. Velike možnosti in
vrhunska oprema v učnem prostoru
so bili povod za naše razmišljanje o
možnostih sodelovanja pri promociji poklica instalater strojnih instalacij,
ki je v tem času eden od deficitarnih
poklicev. G. Danilo Brdnik, podpredsednik Sekcije instalaterjev-energetikov na Območni obrtno – podjetniški
zbornici Maribor pa je dodal, da bi bili
zelo veseli, če bi prišlo do dogovora
glede sodelovanja pri izobraževanju.
Po ogledu prodajnega dela podjetja smo zaključili, da je blagovna znamka Weishaupt še vedno vodilna na področju proizvodnje oljnih in plinskih
gorilnikov. Njihova proizvodnja zaje-

ma izdelke za male in velike porabnike, vse do specialnih industrijskih
gorilnikov. Dosegajo izjemno kvaliteto, ki jo odlikuje: visoka učinkovitost,
nizke emisijske vrednosti, sodobna
avtomatska tehnika, tiho obratovanje, prostorske variabilnosti, mikroprocesorski krmilniki, odlične cene in
dolga življenjska doba. Vsa proizvodnja pa je prilagojena, tako porabniku, kakor tudi okolju, saj upoštevajo načela varčne porabe energentov.
Na vhodnem razstavnem prostoru je
bilo opaziti tudi solarne kolektorje, ki
se po besedah g. Gojkoška odlikujejo
z odlično energijsko bilanco, ki je dosežena z visokim absorbcijskim nano-

stojijo z leve proti desni: g. Danijel Vesenjak - Weishaupt, g. Boris Gojkošek - Weishaupt,
ga. Sandra Kiker - Weishaupt, g. Danilo Brdnik - Energetik in ga. Leonida Polajnar - Energetik
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G. Boris Gojkošek - predstavitev razstavnih eksponatov

som, dobro toplotno izolacijo, visoko
svetlobno prepustnostjo solarnega
stekla in vrhunsko izvedbo ter enostavno montažo.
Pri ogledu razstavljenih produktov smo ugotovili, da v podjetju sledijo svetovnim smernicam na področju ogrevalne tehnike, pri tem pa zelo
upoštevajo energijsko varčnost. Velik
poudarek pa dajejo tudi dobremu
medsebojnemu sodelovanju z vsakim
posameznikom, tako pri strankah, kot
tudi pri poslovnih partnerjih. Pri ogledu skladiščnega dela smo bili seznanjeni, da so tudi pri servisnih storitvah,
Weishauptovi sodelavci in njihovi pooblaščeni serviserji vedno na voljo ter

Ogled skladiščnih prostorov

pripravljeni pomagati. Uporabniki so
izredno občutljivi, ko jim vgrajene naprave ogrevalne tehnike odpovedo
ravno takrat, ko jih najbolj potrebujejo. Servisna mreža je dosegljiva vseh
7 dni v tednu, 24 ur na dan. To je izjemno, saj lahko strankam hitro in strokovno pomagajo pri reševanju različnih zagat. Dobro založeno pa je tudi
skladišče rezervnih delov, kar je izrednega pomena pri reševanju okvar.
Ob zaključku ogleda in predstavitve podjetja, je g. Boris Gojkošek izrazil posebno zadovoljstvo ob našem
dolgoletnem, poslovnem sodelovanju, ki ga vidijo tudi v prihodnje.
Prispevek zaključujemo s posebno

zahvalo podjetju WEISHAUPT, kjer so
nas s prijaznostjo in dostopnostjo prepričali, da so resnično pravi »partner«,
za visoko kvalitetno opremo in učinkovito podporo za ogrevalne sisteme.
Vabljeni torej, da se tudi sami prepričate in seznanite z njihovo ponudbo na sedežu podjetja v Celju. Veliko
informacij pa nudijo tudi na spletni
strani, na katero lahko dostopate tudi
preko spletne strani revije Energetik.
Mi smo se prepričali, da je podjetje
Weishaupt zanesljiv partner, tudi vi
imate priložnost!
Leonida Polajnar
foto: OP

Podjetje Weishaupt
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Inovativni odtok
Geberitov tuš element s stenskim odtokom
Do sedaj so breznivojski pršni
prostori predstavljali oviro za
vgradnjo talnega ogrevanja in
imeli slab vpliv na zvočno ter
toplotno izolacijo. Če vgradite
odtok v steno, so vam te
dodatne težave prihranjene.

Duofix element za tuš s stenskim
odtokom za nadometne ali
vgradne armature
Armature: za nadometne ali
podometne sanitarne armature
Področje uporabe: za vgradnjo
v suhomontažne parapetne ali
predelne stene

Geberitov vgradni sistem Duofix
ima že dolgo tradicijo – sedaj pa je
na voljo tudi kot element za breznivojske pršne prostore. Tuš element
postavlja odtok in kanalizacijski priključek v steno, kot je to običajno pri
Geberitu, odlikuje pa ga tudi enostavna vgradnja. Pri vgradnji se prepleta delo instalaterja in keramičarja, za
vsakega posebej pa so priložena jasna navodila. Vgrajena tesnilna folija
olajša zatesnitev tal in sten. Izdelava
tal pršnega prostora je bistveno enostavnejša, saj tam ni nobenega odtoka. Spoznajte preverjeni sistem, s
katerim je izdelava breznivojskega
pršnega prostora tako enostavna kot
vgradnja stranišča.

Novi stenski odtok vam prinaša
obilo prednosti:
pp Postavitev odtoka v steno in vključitev odtoka v vgradni sistem Geberit
Duofix vam prihranita čas ter napor
med vgradnjo.
pp Vodotesnost: tuš element ima
vgrajen sistem, ki olajša spajanje
kompozitnih tesnil. Prehodi so elastični, da lahko kompenzirajo napetosti in tako zagotavljajo dolgotrajno
vodotesnost.
pp Prilagodljivost: različne možnosti
za pozicioniranje odtoka vam zagotavljajo kar največjo prilagodljivost.
pp Kakovost je preverjena in je v skladu s standardom DIN EN 1253.

Duofix element za tuš s stenskim
odtokom

Uniflex kotni tuš element za
masivno vgradnjo

Armature: vrsta sanitarne armature
in mesto vgradnje sta poljubna
Področje uporabe: za vgradnjo
v suhomontažne parapetne ali
predelne stene

Armature: za nadometne ali
podometne sanitarne armature
Področje uporabe: za vgradnjo v
masivne stene, možna tudi
vgradnja v kot
pp Tovarniško obložen, pripravljen za
oblaganje s ploščicami

Uniflex stenski element za tuš
pp 154.224.00.1
Armature: vrsta sanitarne armature
in mesto vgradnje sta poljubna
Področje uporabe: za vgradnjo v
masivne parapetne ali predelne
stene
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Ponudite svojim strankam varno
in praktično rešitev z vgrajenim
stenskim odtokom.

1 Namestite odtočno enoto.

3a Nastavite tesnilno prirobnico.

1 Gradbena dela
Vgradite Duofix tuš element na enak
način, kot bi vgradili straniščni element. Namestite odtočno enoto tako,
da je kovinska prirobnica poravnana s predvideno višino estriha, nato
pa povežite odtok s kanalizacijskim
sistemom.

3b Pritrdite tesnilno plast.

2 Polaganje estriha
Naklon estriha proti stenskemu odtoku naj bo med 1 in 2 %.

3 Zatesnitev
Ko je estrih položen, lahko odstranite
gradbeno zaščito, nastavite tesnilno
prirobnico in pritrdite tesnilno plast.

4 Oblaganje tal
Nastavite kompenzacijski okvir glede
na višino talne obloge.

4 Prilagodite kompenzacijski okvir.

5 Zaključne nastavitve
Vidni okvir je namenjen natančni prilagoditvi debelinam stenskih oblog.
Na koncu le še namestite fino sito in
okrasni pokrov. Končano!
2 Obložite steno, oblikujte padec pri
estrihu.

5a Namestite vidni okvir in drobno
sito.

5b Namestite okrasni pokrov.

Več o vgradnji Geberitovih tuš
elementov na  www.geberit.si
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ZAGOTAVLJANJE
ZRAKOTESNOSTI STAVB
Z IZDELKI YTONG
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Skupaj z učinkovito toplotno
zaščito stavb je za energijsko
učinkovitost pomembno tudi
primerno prezračevanje.
O toplotni zaščiti ovoja stavbe
z izdelki Ytong je že veliko
znanega, namreč da izdelki
Ytong zagotavljajo tudi
izredno zrakotesnost, pa so
potrdile zadnje meritve zrakotesnosti v pasivnih hišah.
Energijske izgube v stavbi so sestavljene iz transmisijskih in ventilacijskih izgub. Z dobro toplotno izoliranim ovojem stavbe zmanjšamo
prehod toplote skozi ovoj stavbe.
Kljub dobro toplotno izoliranemu
ovoju pa je v stavbi potrebno preprečiti tudi nekontrolirano prezračevanje.
Do nekontroliranega prezračevanja lahko pride na več načinov, najpogosteje na stikih različnih elementov
ovoja stavbe. Naj bodo to okna (krilo/
okvir/špaleta), stik masivne konstrukcije z leseno konstrukcijo, do nekontroliranega prezračevanja pa prihaja
tudi na mestih, kjer so različni preboji konstrukcij. Nekontrolirano prezračevanje do neke mere pomaga vzdrževati primerne bivalne pogoje, saj se
zrak v prostoru ves čas izmenjuje in
je zato primerno svež in vsebuje nizko stopnji relativne vlažnosti. Zaradi
nizke relativne vlažnosti zraka v prostoru ne prihaja do težav s kondenzacijo vodne pare na obodnih povr-

šinah, ki je pogoj za nastanek plesni.
Kadar pa je nekontroliranega prezračevanja preveč, pa je posledica podhladitev stavbe pri istočasni previsoki
rabi energije. Temu se je mogoče izogniti, če se vse elemente ovoja stavbe, stike in detajle, izdela kakovostno
in iz primernih zrakotesnih gradbenih
materialov.

Izdelki Ytong v ovoju
stavbe
Izdelke iz porobetona Ytong je
mogoče uporabiti v vseh neprozornih elementih ovoja stavbe, čeprav
se jih najpogosteje uporablja za zunanje stene. Za zunanje stene je mogoče uporabiti zidne bloke Ytong ali
termobloke Ytong, brez dodatne toplotne izolacije ali v kombinaciji z dodatnim slojem toplotno izolacijskega materiala, med katere sodi tudi
Ytong Multipor. S stropnimi ploščami
Ytong je mogoče izdelati medetažne
konstrukcije, strope proti podstrešju
in poševne strehe. Nosilne preklade
Ytong preprečujejo nastanek toplotnih mostov na mestih, kjer se običajno izdeluje AB preklade. Poleg že
naštetih izdelkov ponuja proizvodna
paleta tudi razne elemente za lažjo,
hitrejšo in kakovostnejšo gradnjo.

Zrakotesnost in Ytong
Celični beton oziroma porobeton Ytong ima zaprto celično strukturo, kjer je ujet mirujoči zrak. Celična
struktura izdelka Porobetona Ytong
je po vsem volumnu enaka, zato je

porobeton homogen material. Še
več. Porobeton je tudi izotropen
material, saj ima zaradi svoje celične strukture v vseh smereh enake lastnosti. Zrakotesnost izdelkom Ytong
pa zagotavlja osnovna surovina – kremenčev pesek. To velja za posamezne izdelke Ytong. Sestavljanje posameznih zidakov Ytong v enoten
element ovoja stavbe – zunanjo steno - pa zahteva uporabo predpisanega lepila in izkušenega ter kakovostnega mojstra, saj tudi tukaj velja, da
element ovoja stavbe dosega kakovost najslabšega člena v sistemu. Za
celične izdelke ni predvideno merjenje upornosti zračnemu toku (kot je
to zahtevano za vlaknaste materiale), zato je mogoče pri izdelkih Ytong
zrakotesnost dokazovati le z »Blower
Door« testi.

Zrakotesnost
»pasivne hiše« Ytong
Vse stavbe, ki naj bi ustrezale zahtevam za pasivno hišo morajo imeti
vgrajeno centralno prezračevanje z rekuperacijo. Pogoj za vgradnjo centralnega prezračevanja z rekuperacijo pa
je zrakotesnost stavbe. Zrakotesnost
stavb se določa na podlagi »Blower
Door« testov, kjer mora biti pri predpisanem nadtlaku (50 Pa; n50) izmenjava zraka manjša ali enaka 0,6 /h. V
zadnjem obdobju je bilo v Sloveniji z
izdelki iz porobetona Ytong zgrajenih
kar nekaj pasivnih hiš. Ena zadnjih, kjer
je bil izveden tudi »Blower Door« test
je stanovanjska hiša Posinek (slika 1).
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Slika 2: Lepilna malta YTONG

Slika 1: Pasivna hiša Posinek

Elementi ovoja stavbe so:
- ZUNANJE STENE:
(U = 0,10 W/m2K)
				
				

notranji mavčni omet:			
Ytong zidni blok (λR=0,096 W/mK):
EPS z grafitom (λd=0,032 W/mK):		
zaključni sloj Rigips Rimat 150		

1 cm,
30 cm,
20 cm,
0,5 cm.

- STREHA: 		
(U = 0,10 W/m2K)
				
				

notranja obloga (MK plošča): 		
parna zapora,				
URSA SF 35 (λd=0,035 W/mK):		
paroprepustna folija			

1,25 cm,
0,1 cm
36 cm,
0,1 cm.

- TLA NA TERENU:
(U = 0,16 W/m2K)
				
				
				
				

opečni tlakovec:				
talna AB plošča:				
XPS (λd=0,035 W/mK):			
samolepilna hidroizolacija:		
XPS (λd=0,035 W/mK):			
utrjeno nasutje:				

3 cm,
30 cm,
10 cm,
0,3 cm,
10 cm,
60 cm.

- stavbno pohištvo:

lesena okna Stabil Comfort 90 (Uref = 0,8 W/m2K)

Vloga porobetona
Ytong pri zrakotesnosti
stavb
Več kot 50% zunanje ploščine ovoja stavbe predstavljajo zunanje stene.
Osnovna nosilna konstrukcija so zidni bloki Ytong, debeline 30 cm. Že
sam porobeton Ytong, zaradi celične strukture, homogenosti in izotropnosti, nudi visok nivo zrakotesnosti.
Skupaj z notranjo zrakotesno oblogo
– ometom – pa zagotavlja porobe-

ton Ytong odlično zrakotesnost ovoja stavbe. Težave z zrakotesnostjo pa
lahko povzroča slaba izvedba lepljenja posameznih zidnih blokov. Za lepljenje zidnih blokov Ytong se mora
obvezno uporabljati lepilna malta
Ytong (slika 2).
Lepilna malta Ytong ne zagotavlja
le primerne nosilnosti in trdnosti nosilnih zidov, temveč zagotavlja tudi
enovitost zunanje stene brez toplotnih mostov ter netesnih mest (slika 3).
Preostalih 50% ovoja stavbe pred-

stavljajo ostali elementi ovoja stavbe. Najkritičnejša mesta glede zrakotesnosti so stiki različnih elementov
ovoja – zunanja stena/streha in zunanja stena/okna. Na teh mestih je potrebno vgraditi primerna tesnila oziroma tesnilne trakove.

Slika 3: Izdelava nosilne zunanje stene iz
zidakov YTONG ZB

Rezultati »blower door«
testov v stavbi Posinek
V stanovanjski hiši Posinek sta bili
opravljeni dve meritvi zrakotesnosti
(slika 4). Pri prvi meritvi je bil pri predpisanemu nadtlaku 50Pa izmerjen rezultat 0,17 urne izmenjave zraka, kar
je bistveno manj od mejnih vrednosti,
katere predpisuje Eko sklad za dodelitev subvencije (0,6 urne izmenjave).
Prednost »Blower Door« testa je tudi v
tem, da pokaže, kje se nahajajo netesna mesta v ovoju stavbe in je zato zatesnitev teh mest enostavnejša. Tudi v
hiši Posinek se je po prvi meritvi doda- 
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Zaključek

tno zatesnilo še nekaj netesnih mest
– predvsem stiki zunanja stena/streha. Druga meritev je nato pokazala
še boljši rezultat: 0,14 urnih izmenjav
zraka.

Energijska učinkovitost
stavbe Posinek
Za stavbo Posinek je bil izdelan
tudi izračun s programom PHPP 07, v
katerem so bili upoštevani klimatski
pogoji za Ljubljano. Rezultat za rabo
energije za ogrevanje znaša 14 kWh/
m2a, kar seveda ustreza, ne le zahtevam za pasivno hišo, temveč tudi zahtevam razpisa Eko sklada za nepovratne finančne spodbude.

Slika 4 Merjenje zrakotesnosti pasivne
hiše Posinek

Poleg dobro toplotno izoliranega
in kakovostno izdelanega ovoja stavbe je za učinkovito rabo energije pomembna tudi zrakotesnost ovoja stavbe, ne glede na način prezračevanja.
Izdelki iz porobetona Ytong predstavljajo osnovo za oboje – kakovosten,
dobro toplotno izoliran ovoj stavbe ter odlično zrakotesnost. Končno
zrakotesnost ovoju stavbe pa poleg
odličnih lastnosti porobetona Ytong
zagotavlja tehnologija izvedbe, kjer
so vsi elementi, tako horizontalni kot
vertikalni, med seboj kakovostno zlepljeni. Piko na »i« pa postavi tankoslojni notranji omet.

Več kot 3.900 odsevnih teles
za varnost slovenskih otrok
Ljubljana, dne 13. oktobra 2011
– Družba Butan plin je v preteklih
dneh obiskala skupno več kot štirideset slovenskih osnovnih šol in
se tako vključila v vseslovensko akcijo opozarjanja na varnost otrok v
cestnem prometu. Skupno je družba otrokom prvih in drugih razredov donirala več kot 2.350 kresničk, 1.350 odsevnih trakov, 200
odsevnih brezrokavnikov in 3.400
zvezkov. Akcija je potekala v sklopu tedna otroka, pod okriljem vseslovenske akcije "Pešec", ki je projekt Javne agencije RS za varnost
prometa, in je po različnih slovenskih regijah požela velik uspeh.

Kresničke 2011 - Grahovo: Podelitev odsevnih
teles v Notranjski regiji

Namen akcije podjetja je opozoriti na pomen prometne varnosti in
s tem narediti korak k ozaveščanju
najmlajših udeležencev v prometu. V
Sloveniji je bilo namreč v prvem poletju 2011 zabeleženih 22,8 % več prometnih nesreč s smrtnim izidom kot
v enakem obdobju lani. Skupno beležimo v tem obdobju 9.450 nesreč, kar
pa je 6,2 % manj kot leto prej. Od tega
je bilo v nesrečah vpletenih 356 pešcev, pri čemer smo zabeležili 8 smrtnih žrtev.
Omenjena statistika nas opominja, da moramo biti v prometu vselej
previdni, kar je tudi osrednje sporočilo vseslovenske akcije Pešec, ki se izvaja pod okriljem Javne agencije RS za
varnost prometa in ki jo podpira tudi
družba Butan plin. Akcija družbe se je
tokrat izvajala v okviru tedna otroka,
ki je potekal od 3. oktobra do 10. oktobra in je opozarjala voznike na prisotnost otrok v prometu, ki so najbolj
ogrožena skupina na naših cestah.
Podjetje že četrto leto zapored donira otrokom slovenskih vrtcev in osnovnih šol odsevna tele-

sa. Predstavniki podjetja so tako
obiskali osnovne šole in vrtce v
Osrednjeslovenski regiji, na celotnem
področju Primorske, na Gorenjskem,
Štajerskem, Savinjskem, v Prlekiji in
jugovzhodni Sloveniji ter skupno podelili več kot 3.900 odsevnih teles.
Generalni direktor družbe Butan
plin, g. Tomaž Grm, pozdravlja akcijo, ki poteka že od leta 2008: »V štirih
letih smo skupno donirali že več kot
5.700 odsevnih teles, ki so ključni pri
zagotavljanju varnosti otrok v prometu. Zahvale šol, ki jih prejmemo vsako
leto, potrjujejo, da je skrb za varnost
naših najmlajših več kot dobrodošla,
zaradi česar bomo s projektom družbene odgovornosti nadaljevali tudi v
prihodnje.«
Butan plin je tako z akcijo donacije
odsevnih teles po slovenskih osnovnih šolah in vrtcih stremel k cilju povečanja njihove uporabe s strani pešcev, predvsem otrok. V sklopu akcije
je želela družba Slovencem omogočiti
oblikovanje zavesti o pomenu prometne varnosti, ki je ključnega pomena
za zaščito naših otrok.
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SEJEM TEHNOMA
V SKOPJU
V MAKEDONIJI
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije že vrsto let uspešno organizira
skupinske sejemske nastope za mala
in srednje velika podjetja. Tokrat je bil,
v sodelovanju z Javno agencijo RS za
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI),
organiziran skupni sejemski nastop
na mednarodnem sejmu TEHNOMA, ki je potekal od 18. do 20. oktobra 2011 v Skopju v Makedoniji.
Sejem TEHNOMA je največji poslovni sejemski dogodek v Makedoniji.
Ponuja bogat program in novosti s
področja barvne ter črne metalurgije,
metalno predelovane industrije, elektroindustrije in industrijske avtomatike, gradbenih materialov in gradbene
tehnike, grelne in hladilne opreme ter
aparatov, proizvodov in storitev obrti,
male industrije, gradbene mehanizacije in energetskih sistemov.
Na skupinskem razstavnem prostoru v velikosti 111 m² na sejmišču v
Skopju v hali A (Metropolis arena), ki
ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja JAPTI, se je predstavilo nekaj slovenskih podjetij in zastopništev: Herz,
Viessmann, Vaillant, P-TEAM d.o.o.,
Indenna dvigala d.o.o., Lotrič d.o.o.,
Vacsi d.o.o., APT 5 d.o.o., Smrdelplast

HERZ

d.o.o., kjer so predstavili svoje proizvode in storitve. OZS je zagotavljala
podporo slovenskim razstavljavcem
in v času sejma nudila poslovne informacije ter s pomočjo promocijskega materiala promovirala gospodarstvo Slovenije. Na sejmu je bilo videti
tudi veliko razstavljavcev iz področja energetike ter instalaterstva, torej
naši oglaševalci, ki imajo v Makedoniji
svoja predstavništva. Po oceni je energetika v Makedoniji v velikem vzponu,
saj je zavzemala skoraj polovico vse
razstavne površine. Fotografije nam
dobro poznanih podjetij, posnete na
sejmu TEHNOMA pa dokazujejo, da je
bil nastop več kot uspešen.
Območna obrtno- podjetniška
zbornica Maribor je organizirala obisk
sejma 21.10. in se srečala s slovenskim veleposlanikom ter predstavniki
Slovensko – Makedonskih poslovnih
klubov. Srečanje v sejni sobi poslovne
stavbe sejmišča je bilo zelo uspešno,
saj so nam predstavili delovanje kluba
in pomoč malim, srednjim podjetjem
ter poslovne priložnosti v Makedoniji.
O srečanju so poročali tudi tamkajšnji
mediji.
Leonida Polajnar
foto: LP

REMS

Sestanek v na Skopskem sejmišču. Na sliki od
leve proti desni: Iskra Jovanović-SlovenskoMakedonski poslovni klub, Alojz Vrbnjak –
predsednik sekcije kovinarjev na OOZ Maribor,
Jernej Tovšak-svetovalec in ekonomski svetnik,
veleposlanik RS Alain Brian Bergant

EUROTERM

VIESSMANN

Vaillant
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Termično aktivni sistemi v
zgradbah
Stroškovno in energijsko učinkovito ogrevanje ter hlajenje
za poslovne zgradbe
Napredna kombinacija
sistema ogrevanja in
hlajenja za večnadstropne
zgradbe
Če načrtujete projektiranje zgradbe s pisarnami ali poslovno zgradbo,
boste morali v projekt vključiti prezračevanje, klimatske naprave in ogrevanje. Za vgradnjo vsakega od teh sistemov je potrebno veliko dela, vsak od
njih pa predstavlja samostojno investicijo. Zaradi tega je vredno razmisiliti: Zakaj ne bi sistemov za notranjo
klimatizacijo integrirali že na začetku?
Uponorjev TAB sistem uporablja
betonsko termično maso preko vgrajenih in zalitih cevi, v katerih kroži
voda za ogrevanje ter hlajenje betonske konstrukcije. Na ta način stropi,
tla ali stene prvenstveno pripomorejo k senzibilnemu hlajenju, drugotno k osnovnemu ogrevanju zgradbe.
Vstavljene cevi aktivirajo betonsko jedro mase zgradbe za shranjevanje in
oddajo toplotnih obremenitev.
Medtem, ko Uponor TAB sistem ni
klimatska naprava in ni zamenjava za
prezračevalne sisteme, je naloga konvencionalnih tehnologij zmanjšana
na minimum, kar pripomore k zagotovitvi najboljšega možnega notranjega
okolja. Sistemi so nevidni, neslišni in
ne ustvarjajo prepiha. To je inovativnost jedra.
Čez dan ohlajena stropna konstrukcija akumulira toplotne dobitke
iz prostora ali direktnega sončnega
obsevanja.
Čez noč se betonsko jedro ohlaja s
pomočjo hladilne naprave ali drugega vira hladu.

Čez dan

Čez noč

Kratkoročne in dolgoročne
prednosti
Udobje je zagotovljeno z optimalnimi temperaturami, ki jih omogoča neslišni sistem, kateri ne povzroča kroženja zraka: brez prahu, brez
prepiha – zagotavlja zdravo notranje
okolje. Ta nevidni sistem omogoča
svobodo prostora in fleksibilnost pri
notranjem dizajnu.
Zanesljivost Uponor TAB sistema
je bila, od leta 1997 potrjena v več kot

1

2

3

1000 projektih, z varno prekritimi toplotnimi izmenjevalci v gradbenih
konstrukcijah.
Majhna poraba energije je dosežena s srednjo obratovalno temperaturo vode (18-28 °C), ki je zelo blizu
temperature okolice notranjega ambienta. Slednja poveča učinkovitost
vira toplote in omogoča uporabo obnovljivih ter brezplačnih hladilnih virov, v skladu s principom nizkoenergijskega dizajna.

4
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1.

TAB sistem Contec – visoko učinkovit energijski koncept za perfektno notranjo klimo

2.

Contec ON – TAB sistem, ki je blizu površine: koncept hitrega
odzivnega časa in visoke učinkovitosti

3.

Talno hlajenje in ogrevanje – zagotavlja perfektno notranjo klimo poleti in pozimi

4.

Contec TS – TAB sistem s termičnimi dozami: koncept za nadaljnjo priključitev dodatnih hladilnih panelov

Nenazadnje, Uponor TAB sistem
je stroškovno učinkovit. Začne se že v
fazi gradnje in traja skozi celotno življenjsko dobo zgradbe.
 Nizki stroški vgradnje: 30-50%
prihranek zaradi manjših hladilnih
agregatov, manjših ogrevalnih enot
in manjših dimenzij prezračevalnih
kanalov (bolj higienično).

 Nizki stroški vzdrževanja in
obratovanja: do 50% prihranka v primerjavi s konvencionalnimi prezračevalnimi sistemi.
 Hitra vgradnja in izboljšana kontrola kvalitete zaradi tehnike »predfabriciranih« elementov.
 Odlično za integriranje obnovljivih virov energije.

 Idealno za sodobno zasnovane
zgradbe, v katerih je upoštevana učinkovita izolacija in senčila.
 Zmanjšanje višine zgradbe in
manjša poraba materiala zaradi neuporabe visečih stropov.
 Nevidni sistem, ki daje maksimalno svobodo arhitekturnemu in
notranjemu dizajnu.
 Izognite se sindromu »bolne zgradbe«: Uponor TAB sistem ne
ustvarja nobenega šuma, prepiha ali
prahu.

Zaključek
Uponor nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kakovost,
najboljše strokovno znanje in dolgoročno partnerstvo. Za dodatne tehnične informacije se lahko obrnete na
podjetje TITAN d.d., ki je uradni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Termično aktivni sistemi
v zgradbah
Stroškovno in energijsko učinkovito ogrevanje in hlajenje
za pisarniške in poslovne zgradbe
Delovanje pri temperaturah, ki so blizu temperaturi
okolice. Idealno za uporabo obnovljivih virov energije
in prostih hladilnih površin – to je dokazljivo odlična
kombinacija!
V skladu z ustreznimi gradbenimi certifikati, kot so
LEED, BREEAM in DGNB.
Enostavna kombinacija s konvencionalnimi sistemi
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.
Uponor nudi tehnično podporo, od idejne faze vašega
projekta naprej

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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Rezultati neodvisnega
testiranja toplotnih
črpalk zrak/voda
Predstavljamo vam rezultate testiranja toplotnih črpalk zrak/voda,
izvedenega s strani Švedske agencije za energijo v septembru 2011. Na
preizkus je svojo toplotno črpalko
poslalo 8 proizvajalcev: Bosch, CTC,
Euronorm, Nibe, Carrier, Toshiba, IVT
in Thermia. Na kratko vam predstavljamo rezultate obsežne raziskave.

O testiranju
Testiranje je na iniciativo Švedske
agencije za energijo izvedel švedski
nacionalni inšitut SP (Tehnični raziskovalni institut Švedske). Inštitut SP
je akreditiran za testiranje in izdajo
merilnih poročil o učinkovitosti toplotnih črpalk. Inštitut je med drugim
tudi priznan s strani slovenskega Eko
sklada za izdajo certifikatov, na podlagi katerih so toplotne črpalke uvrščene na seznam ustreznih naprav
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Testiranje je zajemalo vse aspekte delovanja toplotne črpalke. Želimo vam
predstaviti štiri glavne kategorije,
znotraj katerih so bili opravljeni številni preizkusi. Predstavljeni rezultati
se nanašajo na učinkovitost toplotnih
črpalk, raven hrupa in pripravo tople
sanitarne vode ter funkcijo hlajenja.

Učinkovitost COP
Najbolj obsežno in kompleksno
testiranje je bilo opravljeno za pridobitev rezultatov o učinkovitosti toplotnih črpalk. Naprave so bile preizkušane v posameznih točkah delovanja,
dobljeni rezultati prikazujejo koefi-

cient učinkovitosti (COP) pri določenih temperaturnih pogojih. Najboljše
rezultate je dosegla toplotna črpalka Thermia Atec, sledi ji Euronorm.
Toplotne črpalke CTC, Nibe in Toshiba
preizkusa niso opravile v celoti, saj niti
pri višji zunanji temperaturi +7°C, niso
dosegle temperature 55°C. Inštitut je
ugotovil, da ti trije modeli niso primerni za radiatorsko ogrevanje.

Letno grelno število SPF
Vrednost COP prikazuje delovanje v določenih laboratorijskih pogojih. Serijo COP-ov lahko sicer smatramo tudi kot pokazatelja učinkovitosti
v realnem okolju, vendar relacije med
COP in sezonskim faktorjem učinkovitosti SPF ni možno potrditi. Zato je
bil opravljen obsežni preizkus učinkovitosti v simulaciji celoletnega delovanja pri različnih velikostih porabnikov – v primeru hiše s porabo
energije 15.000kWh, 25.000kWh in
35.000kWh na leto. Test je pokazal,
da se nekatere toplotne črpalke bolje obnesejo pri manjših porabnikih,
druge pri večjih, vendar je v vseh treh
primerih najboljše rezultate dosegla
Thermia Atec.

Prihranek energije
Visoka sezonska učinkovitost SPF
je pogoj za velik prihranek energije. S kakovostno toplotno črpalko
lahko prihranimo do 67% energije.
Razlika v porabi energije, na letni ravni med najbolj in najmanj učinkovito
toplotno črpalko, na testu znaša od

1.000kWh pri manjših porabnikih, do
5.000kWh pri večjih hišah, kar pomeni preko 600 EUR višji račun za elektriko, v primeru nepravilne izbire toplotne črpalke. Nekatere toplotne
črpalke zagotavljajo večji prihranek v
manjših hišah, druge v večjih hišah, v
vseh primerih pa je najboljši rezultat
dosegla Thermia Atec, ki je v vseh razredih porabe prihranila največ energije med konkurenti.

Raven hrupa
Učinkovitost toplotne črpalke je
vsekakor pomemben podatek, vendar je pri toplotni črpalki zrak/voda
zraven učinkovitosti pomembna tudi
hrupnost naprave med normalnim
obratovanjem. Najbolj tiha je naprava IVT s 56 dB, sledi ji Thermia z 61dB,
ostale so bile občutno bolj hrupne,
nekatere so bile tudi več kot 2-krat
glasnejše od najtišje.

Priprava tople sanitarne
vode
Udobje ob uporabi toplotne črpalke lastnik najbolj opazi v smislu
priprave tople sanitarne vode. Čeprav
priprava tople vode ni največji strošek v celoletnem delovanju sistema,
je pomembno, da je tople vode dovolj, da je temperatura v grelniku visoka ter izgube grelnika kar se da
nizke. V preizkusu je bila izmerjena
najvišja temperature vode v grelniku 61 °C – dosegla jo je Thermia Atec.
Toshiba je dosegla komaj 46 °C, Nibe
47 °C in CTC 49 °C.
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Koliko tople vode dobimo
iz grelnika?

te – EER 2,2 za hlajenje s predtokom
7 °C pri zunanji temperaturi 35 °C in
EER 2,5 za hlajenje s predtokom 18 °C.

Visoka temperatura vode je za
uporabnika pomembna, saj lahko iz
bolj vroče vode v grelniku dobimo
večjo količino uporabne tople vode
pri 40 °C. Razmerje med volumnom
grelnika in pridobljeno toplo vodo je
tako najvišje pri Thermiji Atec, iz 180L
dobimo 300L, znaša torej 1,7-krat več,
pri ostalih je razmerje 1,1 do 1,4 – naprava CTC pa ima razmerje celo pod 1.
Zaradi načina priprave tople vode je,
kljub prostornini grelnika 223L, sposobna dobaviti komaj 81L tople vode
pri 40 °C. Toplotne izgube grelnika so
najnižje pri Thermiji Atec, 600kWh na
leto, sledi Toshiba s 760kWh, največje
izgube pa ima grelnik toplotne črpalke Bosch, 1900kWh/leto.

napisane nerazumljivo, druge pomanjkljivo ali pa vsebujejo veliko informacij, ki so namenjene monterju,
ne uporabniku.

Uporabniški priročnik

Zaključek

Ker je učinkovito in pravilno delovanje toplotne črpalke lažje zagotoviti, kadar je uporabnik dobro seznanjen s svojim sistemom, je posebna
pozornost posvečena uporabniškemu priročniku. Tri toplotne črpalke imajo razumljiv priročnik, prijazen do uporabnika – Thermia, IVT
in Euronorm – ostalih pet ima v priročniku pomankljivosti, nekatere so

V testu se je izkazalo dejstvo, da
ni vsaka toplotna črpalka primerna za
vsak objekt. Težko je zaključiti, da je
ena toplotna črpalka najboljša v vseh
pogojih delovanja. Kljub temu iz rezultatov testiranja izstopa Thermia
Atec, ki se je skoraj v vseh kategorijah izkazala kot tehnično najboljša
rešitev.

V članku je predstavljen le povzetek opravljenega
preizkusa.
Več informacij o preizkusu in celotna tabela je na voljo
na uradni spletni strani Švedske agencije za energijo:
"http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester
resultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2"
(v Švedskem jeziku).

Hlajenje
Edina naprava na testu, ki ima integrirano funkcijo hlajenja je Thermia
Atec, zato primerjava ni možna. Inštitut SP je kljub temu opravil preizkus
hlajenja, ki je pokazal odlične rezultaNaročnik testa:

A
Akreditiran
inštitut:

Proizvvajalec
Modeel
Toplo
otna moč
Maks.. moč pri A7W35
Učinkkovitost COP pri:
Pred
dtok 35°C
Pred
dtok 45°C
Pred
dtok 55°C

Bosch
EHP 8 AW

CTC
Eco Air 107

7,1kW
+7
3,5
2,9
2,5

+2
2,9
2,4
‐

Euronom
Exo Air

7,0kW
‐7
‐
2,2
1,8

+7
+2
‐7
3,8 3,2
‐
3,2 2,7 2,3
ne dosega 55°C

Nibe
F‐2025

7,2kW
++7
4,2
3,3
2,8

+2
3,6
3,0
‐

Caarrier
Aqua Snap
S
Plus

7,7kW
‐7
‐
2,4
2,0

+7
+2
‐7
3,5 3,2
‐
3,0 2,8 2,3
ne dosega
d
55°C

8,5
5kW
+7
3,9
2,9
2,7

+2
22,6
22,4
‐

Toshib
ba
Estiaa
HWS‐802H‐E

IVT
Prem.Line A
Plus

8,3kW
W
‐7
‐
2,2
1,9

+7
+2
‐7
4,1 3,3
‐
3,3 2,7 2,3
ne dosegaa 55°C

Thermia
Atec

9,1kW
+7
3,9
3,2
2,8

+2
3,5
2,9
‐

10,5kW
‐7
‐
2,5
2,0

+7
4,7
3,8
3,1

+2
3,9
3,1
‐

‐77
‐
2,77
2,22

Delovvanje v realnem okolju
Porab
ba 15.000 kWh/leto
SPF
Prihrranek energije/leto
Porab
ba 25.000 kWh/leto
SPF
Prihrranek energije/leto
Porab
ba 35.000 kWh/leto
SPF
Prihrranek energije/leto
Raven
n hrupa
Moč hrupa
h
dB(A)
Ogrevvanje sanitarne vode
Temp
peratura vode
Prosto
ornina bojlerja
Dobavvljena količina (40°C)
Toplo
otne izgube kWh/leto

Rezultati testiranja

2,5
9.000kWh

2,7
9.400kWh

2,8
9.600kWh

2,6
9
9.300kWh

22,8
9.60
00kWh

2,9
9.700kWh

2,7
9.500kWh
h

3,0
10.000kWh

2,4
14.600kWh

2,4
14.800kWh

2,6
15.400kWh

2,3
15
5.100kWh

22,3
14.30
00kWh

2,6
15.300kkWh

2,7
15.800kWh

2,9
16.500kWh

2,1
18.600kWh

2,1
18.500kWh

2,3
19.600kWh

2,0
19
9.700kWh

22,0
17.60
00kWh

2,3
19.500kkWh

2,6
21.300kWh

2,7
22.200kWh

64

69

69

65

67

65

56

61

53°C
145L
210L
1.900kWh

49°C
223L
81L
1.300kWh

53°C
278L
316L
1.200kWh

407°C
155L
196L
1
1.000kWh

5
56°C
200L
255L
1.40
00kWh

46°C
C
210LL
250LL
760kW
Wh

50°C
280L
337L
900kWh

61°C
180L
300L
600kWh
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ENERGIJSKE NALEPKE
kmalu OBVEZNE TUDI ZA
GRELNIKE VODE
Stroga politika Evropske skupnosti in s tem tudi
Slovenije na področju učinkovite rabe energije,
katere podlaga je evropska direktiva 2002/91/
EC o energijski učinkovitosti stavb, bo že letos
in postopoma v prihodnjih letih posegla tudi
na področje grelnikov vode, ki bodo odslej
obvezno označeni z energijsko nalepko, kot jih
uporabniki že poznajo pri gospodinjskih aparatih in sijalkah ter žarnicah za gospodinjstva.
Poleg tega, da bodo nove energijske nalepke
proizvajalce spodbujale k proizvodnji energijsko čim bolj učinkovitih naprav za ogrevanje in
grelnikov vode, bodo v veliko korist predvsem
uporabniku, saj mu bodo omogočale preprosto
primerjanje posameznih izdelkov in lažjo odločitev za nakup energijsko ustreznega izdelka.

Takšno označevanje - prve energijske nalepke za grelnike vode, bodo obvezne predvidoma v letu 2012 - se je v
preteklosti izkazalo kot zelo učinkovito. V Evropski komisiji
predvidevajo, da se bo z upoštevanjem novih uredb, raba
energije za pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvih,
zmanjšala za 3 do 5%.
Učinkovito rabo energije na vseh področjih, torej tudi pri
pripravi tople sanitarne vode v gospodinjstvih, podpirajo
tudi v Gorenju. Novi ukrepi Evropske komisije bodo temeljito pretresli trg in celotno industrijo grelnikov vode. Novi
predpisi narekujejo postopno opuščanje proizvodnje vseh
klasičnih električnih grelnikov vode, ki bi jih naj popolnoma
prenehali proizvajati v obdobju petih let. To pomeni, da jih
bo treba nadomestiti z energijsko varčnejšimi izdelki, kot so
solarni sistemi in toplotne črpalke, ki uporabljajo tudi druge
alternativne vire, res pa je da ti izdelki ne morejo popolnoma nadomestiti električnega grelnika vode. V Gorenju veliko stavijo na novo srednjelitražno toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode, ki bo namenjena klasični stenski
vgradnji in bo dejansko po svojih kapacitetah, dimenzijah

ter grelnih karakteristikah nadomestila klasični električni
grelnik vode. Menijo, da je prihodnost na tem področju v
razvoju dimenzijsko kompaktnejših izvedb toplotnih črpalk
in solarnih sistemov, ki bodo tudi stroškovno bližje obstoječim električnim grelnikom vode.
Evropska komisija je na podlagi direktive 2005/32/ES o
okoljski zasnovi izdelkov, ki za svoje delovanje potrebujejo
energijo, pripravila predlog uredbe za izvajanje minimalne
energijske učinkovitosti, ki pomeni proizvodnjo okolju prijaznejših grelnikov vode in bojlerjev ter na podlagi direktive Sveta 92/75/EGS o navajanju rabe energije in drugih virov predlog uredbe o njihovem energijskem označevanju.
Ko bosta oba dokumenta sprejeta, jih bodo morale države
članice v določenih rokih prenesti v nacionalne zakonodaje,
so povedali na Ministrstvu za okolje in prostor RS. Na ministrstvu bodo pripravili tudi ustrezen pravilnik, ki bo podlaga za izvajanje zahtev iz omenjenih evropskih dokumentov.

Naprave za pripravo
sanitarne tople vode, razdeljene
po odjemnih profilih
Cilj direktive je enotna lestvica za različne naprave za pripravo tople vode, pa naj bo to električni akumulacijski grelnik, toplotna črpalka, plinski pretočni grelnik, solarni sistem
ali kaj drugega. Različne naprave so zato razdeljene v razrede po standardnih odjemnih profilih. Odjemni profil grelnika vode govori o tem, kakšne dnevne potrebe po topli vodi
(pretok, količina, temperatura) lahko z določenim grelnikom
zadovoljimo. Grelniki vode naj bi bili tako po zmogljivosti
razdeljeni v devet razredov, od najmanjšega XXS do največjega 4XL razreda. Kar se tiče klasičnih akumulacijskih grelnikov vode, bi se ti porazdelili v razrede nekako takole: 5l
grelniki bi se znašli v razredu XXS, 15l v XS, 80l v razredu M,
150l v razredu L in tako naprej.

Zahtevana večja učinkovitost za večje
grelnike vode
Grelniki vode bodo po novi zakonodaji razdeljeni v devet energijskih razredov, od A+++ do F. Električni grelniki
vode bodo zaradi koeficienta primarne energije za elektriko, ki je 2,5, lahko dosegali samo 40% izkoristek primarne
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energije, kar jih bo uvrščalo v nižje energijske razrede kot
naprave z ostalimi obnovljivimi viri energije. Izkoristki preko
40% so torej mogoči le pri virih, ki imajo boljši koeficient izkoristka primarne energije kot elektrika, denimo plin, solarni sistemi, toplotne črpalke. Glede na to, da bodo energijski
razredi različni za različne velikostne razrede grelnikov, bo
označevanje vsaj v začetku nekoliko zapleteno.
Predlog evropske uredbe za izvajanje minimalne energijske učinkovitosti med drugim predvideva tudi, da bodo
v 1 letu po uvedbi ukrepov s trga umaknjeni grelniki vode iz
energijskega razreda F, v treh letih po uvedbi ukrepov pa vsi
izdelki z močjo razredov od XXS do S iz energijskih razredov
D in E ter izdelki z močjo razredov od M do XL iz energijskih
razredov C, D in E. To pomeni, da bo v naslednjih letih postopoma s trga umaknjena večina, danes na trgu prisotnih,
električnih akumulacijskih grelnikov vode.

Tehnologije priprave tople sanitarne vode
v prihodnosti
Strošek priprave tople sanitarne vode zajema v skupnih
stroških porabe energije gospodinjstva pomemben delež,
upoštevati pa velja tudi prispevek k skupni globalni porabi
omejenih zalog fosilnih goriv in tvorjenju CO2 emisij, ki povzročajo globalno segrevanje. Iz vseh teh razlogov je izboljševanje učinkovitosti tehnologij in uporaba vse večjega deleža obnovljivih virov energije za pripravo tople vode zelo
pomembna naloga.

Energijska nalepka
Nove energijske nalepke, ki bodo morale biti nalepljene na vidnem mestu
vsakega posameznega izdelka, bodo vsebovale naslednje podatke: ime proizvajalca, tip naprave, energijsko učinkovitost z oznako ustreznega energijskega
razreda, namen uporabe in moč naprave ter tudi količino izpustov plinov NOx.
Pomembno pri novih energijskih nalepkah za grelnike vode je, da uvajajo enoten sistem energijskih razredov za popolnoma vse vrste naprav in energentov

za pripravo tople sanitarne vode.

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

www.gorenje.si
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Klasični električni akumulacijski grelnik še vedno ostaja najbolj dostopna, enostavna in praktična naprava za pripravo tople vode. Po novi zakonodaji bodo na energijski
nalepki električni grelniki razvrščeni v nižje energijske razrede kot naprave z ostalimi viri energije kot denimo toplotne črpalke. Dejanske razmere ter individualni ekonomski
in tehnični vidiki ob investiciji v naprave ali sistem za pripravo tople vode se seveda mnogokrat razlikujejo od globalnega okoljevarstvenega pogleda ekologov in snovalcev
zakonov.
Zagotovo pa se bodo na trgu lahko obdržali le boljši,
energijsko učinkovitejši izdelki, ki pa bodo seveda tudi nekoliko dražji. Biti bodo namreč morali visoko kakovostno
izolirani za čim nižje toplotne izgube, velik potencial prihrankov pa leži tudi v načinu njihovega upravljanja. V zadnjem času se je na trgu že pojavilo nekaj izdelkov s tako
imenovanim »smart« načinom delovanja. Takšen grelnik na
podlagi posnetih navad porabe tople vode pri uporabniku
v določenem času optimira delovanje grelnika vode na način, da je poraba električne energije čim nižja.

SMART grelnik vode Gorenje

Sanitarna toplotna črpalka-detajl

Toplotna črpalka kot učinkovito
nadomestilo za električni grelnik vode
Toplotna črpalka za sanitarno vodo je naprava, ki za svoje delovanje uporablja toploto okolice (običajno zraka) in jo
preko posebnega termodinamičnega procesa pretvarja v
toploto, s katero ogreva sanitarno vodo. Prednost te naprave je, da na enoto porabljene električne energije pridela vsaj
3-krat toliko toplotne energije in zato sodi med energijsko
zelo učinkovite naprave tudi po novi evropski zakonodaji.
Ker so klasične toplotne črpalke za sanitarno vodo običajno
precej velike in drage naprave, je razvoj toplotnih črpalkah
usmerjen v kompaktnejše naprave, ki so tudi cenovno dostopnejše. Gorenje ponuja srednjelitražno stensko toplotno
črpalko volumna 80, 100 in 120 litrov, ki ne zahteva bistveno
več prostora od klasičnega električnega grelnika vode, ima
pa veliko prednosti. Zajem okoliškega zraka preko cevne povezave se lahko izkoristi za prezračevanje, izpuh ohlajenega
in razvlaženega zraka iz toplotne črpalke pa za hlajenje in
sušenje prostora.

Toplotna črpalka za sanitarno vodo
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Z majhnimi ukrepi do
velikega prihranka!

Srce mesta!

V Energetiki Maribor vas bomo tudi letos pospremili skozi hladne dni, ki nas ločijo od pomladi v
prihodnjem letu. Da pa bo čas do takrat čimbolj prijeten in udoben, vam bomo vsak dan znova dovajali
toploto iz srca mesta! Za čimbolj učinkovito porabo te toplote smo za vas v nadaljevanju pripravili
10 varčevalnih nasvetov, ki se jih velja držati.
1.

3.

Nastavite temperaturo
stanovanjskih prostorov
čim bliže 20 °C. Vsaka
stopinja manj prihrani kar
6 % energije, potrebne za
ogrevanje.

5.

Če želite stanovanje
prezračiti, za 10 minut
popolnoma odprite okna in
s termostatskim ventilom
prekinite ogrevanje. Izogibajte
se odpiranju oken na preklop.

7.

9.

Izolirajte zidove za radiatorji, Uporabljajte dodatne
uhajanje toplote skozi steno električne grelnike samo
lahko zmanjšate za kar 6 %. v nujnih primerih, porabijo
namreč zelo veliko električne
8.
energije.
6.
Izberite kakovostne
10.
Sprostite prostor pred
termostatske ventile in
2.
4.
radiatorji, da boste toploti
privarčevali boste od 4 do
Redno pregledujte in
Ogrevajte prostore le takrat, Zatesnite majhne vrzeli med zagotovili prosto pot v prostor 8 % energije, potrebne za
vzdržujte ogrevalne sisteme.
ko jih resnično potrebujete. okni in vrati ter se izognite
in izboljšali učinek ogrevanja ogrevanje.
Optimizirali boste porabo
nehotenemu in nenehnemu
prostora.
energije in z njo povezane
prezračevanju stanovanjskih
stroške.
prostorov, s katerim izgubljate
veliko toplote.

VEČ INFORMACIJ
www.energetika-mb.si

Ponoči zagrnite zavese,
spustite rolete in žaluzije.
Toplotne izgube boste
zmanjšali za več kot 20 %.

Podrobnejši podatki za vse stanovanjske
objekte, priključene na sistem daljinskega ogrevanja MOM v upravljanju družbe
ENERGETIKA MARIBOR.

ogrevanje na drva je v slovenskih
domovih znova aktualno
Pomen gozdov in njihovih »zakladov« je za človeštvo nepogrešljiv.
Lesna biomasa je trenutno izredno
popularna, kar botruje temu, da je kurjenje na les ponovno aktualno. Lesna
biomasa je bila sprva pomembna le
iz vidika varčevanja s fosilnimi gorivi, v zadnjem času pa so na pohodu
peči, ki delujejo samostojno in zaradi
velikega izkoristka uporabljajo lesno
biomaso. Peči na biomaso imajo zraven velikega izkoristka manj pogosto
nalaganje, so avtomatične, imajo hranilnike tople vode, obenem pa so tudi
cenovno sprejemljive.

Različne peči
Različne peči omogočajo izrabo
različnih virov lesne biomase: lesne
mase iz gojitvenih in varstvenih del,

vseh drevesnih vrst ter ostankov predelave lesa. Sodobne peči za kurjenje lesa dosegajo izkoristke nad 90 %,
emisije pa so na ravni emisij peči na
kurilno olje ali plin oziroma so celo
manjše. Peči se med seboj ločijo glede na kurivo, peči na sekance (individualna in skupinska raba ter tudi daljinsko upravljanje), peči na polena,
peči na pelete (slednji dve sta primerni za individualno rabo).
V preteklosti so bile peči na les
pravilo, dandanes pa se uporabljajo
sodobne peči ob tradicionalnem kurjenju polen. Sodobna mehanizacija
peči, avtomatizacija, daljinsko upravljanje so lastnost modernih peči na
lesno biomaso. Vrste lesne biomase so polena, sekanci, peleti, žagovina …Kotel na polena zavzema manj

prostora kot kotel na sekance ali pelete. Polena potrebujejo največ fizičnega dela, vendar ne potrebujejo strojev za obdelavo. Lesni sekanci in lesni
peleti zagotavljajo visok nivo udobja.
Predvsem se uporablja les listavcev, ki
ima večjo kurilno vrednost. Lesna biomasa predstavlja čistejšo energetsko
prihodnost za Slovenijo.
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TERMOSTATSKI
VENTILI – VARČNO IN UDOBNO
BIVANJE
V podjetju HERZ smo na podlagi zahtev trga in lastnih izkušenj razvili široko paleto termostatskih
ventilov za enocevne ter dvocevne ogrevalne sisteme, različne vrste ogrevalnih teles vseh večjih
proizvajalcev, nismo pa pozabili tudi na dizajn izdelkov. Naši ventili pa niso samo primerni za nove
sisteme, ampak dajemo velik poudarek tudi na prenovo starejših ogrevalnih sistemov – predvsem
enocevnih.

Potreba po vgradnji termostatskih ventilov se je pojavi
takrat, ko centralna regulacije ne more več učinkovito opravljati svoje naloge zaradi nenatančnega projektiranja in izvedbe. Zato uporabljamo lokalno regulacijo na ogrevalih.
Investicija v vgradnjo termostatskih ventilov se hitro povrne, saj so doseženi prihranki lahko tudi do 20 %.
Na temperaturo v prostoru vpliva več dejavnikov:
 zunanji vplivi: veter, temperatura okolice, toplotna
prehodnost
 notranji vplivi (notranji viri): toplota, ki jo oddajajo ljudje v prostoru, sončno sevanje skozi okna, toplota razsvetljave in gospodinjskih aparatov.
Termostatski ventil je sestavljen iz tipala, ki zaznava temperaturo, regulatorja in ventila (termostatska glava in ventil).

Naloga termostatske glave je, da tudi toploto notranjih
virov izkoristi za ogrevanje, saj že 1 °C nižja temperatura
prostora pomeni prihranek 5-7 % pri porabi energije.
Želena temperatura v prostoru je odvisna od več
dejavnikov:
 namembnost prostora (dnevna soba, kopalnica,…),
 istočasnost uporabe prostorov,
 razpoloženja posameznika (zdravstveno stanje, aktivnost, razpoloženje,..).
Vgradnja termostatskih ventilov ni enostavna, saj lahko
z zamenjavo povzročimo kar nekaj težav v ogrevalnem sistemu. Zato priporočamo, da se pred zamenjavo posvetujete
s strokovnjakom, ki bo preveril tlačne razmere in predvidel
hidravlično uravnoteženje. S tem bo vsakemu grelnemu te-

Termostatski ventil s prednastavitvijo

Termostatska glava za V&N radiator
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lesu zagotovljena zadostna količina ogrevne vode. Prav tako
bo izbral tudi ustrezen ventil in s tem preprečil napake, kot
je moteče šumenje v ventilu, nepravilna namestitev temperaturnega tipala ipd.
Splošni napotki za vgradnjo termostatskih ventilov:
 tipalo moramo vgraditi tako, da ga lahko neovirano
obliva zrak iz prostora;
 na tipalo ne sme vplivati toplota, ki jo oddaja grelno
telo;
 termostatske glave z vgrajenim tipalom morajo biti
vgrajene vodoravno.
Ker so grelna telesa vgrajena na različne načine, je bilo
potrebno razviti termostatske glave različnih izvedb, ki
omogočajo namestitev tipala na ustrezno mesto.
Na trgu so prisotne naslednje izvedenke:
 klasična termostatska glava,
 termostatske glave z daljinskim tipalom,
 termostatske z daljinsko nastavitvijo.
Termostatska glava, kot regulator temperature, ne potrebuje veliko vzdrževanja.
Za vzdrževanje se priporoča da:
 občasno očistite prah z rež in s tem omogočite neoviran pretok zraka;
 poleti odprite termostatski ventil do konca, saj s tem
preprečite poškodbe sedeža ventila.
Pripravil:
Borut Švajger

Elektronska termostatska glava ETKF
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GORENJE SOLAR
– NOVINARSKA KONFERENCA
Velenje, 4. oktobra 2011
Podjetje Gorenje Solar je dne 4. oktobra 2011 povabilo novinarje, med njimi tudi predstavnike revije Energetik,
na poslovni zajtrk – novinarsko konferenco v razstavno prodajnem salonu Gorenja v Velenju. Na omenjeni
konferenci so bili poleg gostiteljev in
novinarjev prisotni še prvošolčki, učiteljica in ravnateljica Osnovne šole
Mislinja, ga. Alenka Žumbar Klopčič,
avtorica knjige Hišek in Sonček, g.
Dejan Savič iz Greenpeacea in nagrajenec nagradne igre Gorenja, g. Oliver
Švara z družino.
V prijetnem ambientu razstavno
– prodajnega salona smo si z zanimanjem ogledali likovna dela učencev OŠ Mislinja - risbice in makete
ljubkih hišk s sončnimi elektrarnami,
z napisi: „Sončne celice vabijo tople
žarke“, Sončna energija se pretvarja v
električno“,...
Udeležencem novinarske konference pa je bila na voljo tudi revija
Energetik.
Direktor podjetja Gorenje Solar,
g. Rok Lesjak, je v uvodnem delu vse
prisotne prijazno pozdravil in na kratko predstavil mlado podjetje, ustanovljeno v letu 2009 ter načrte v priho-

Likovna dela učencev OŠ Mislinja in knjiga Hišek
in Sonček

dnosti s širitvijo programa Solar na
tuje trge.
Gorenje je program Solar ustanovilo pravzaprav kot odgovor na rastoči
trg obnovljivih virov energije, še zlasti fotovoltaike. Po izredni ekspanziji sončnih elektrarn v Španiji, Italiji in
Nemčiji, enem največjih trgov na svetu, so sončne elektrarne postale zanimive tudi za odjemalce električne
energije v Sloveniji. Sicer pa je program Solar logično nadaljevanje dosedanjih aktivnosti Gorenja na področju ekologije in energetike.
Ponudba programa Gorenja Solar
je predvsem namenjena podjetjem,
saj imajo le – ta na razpolago večje
strešne površine, z lažjim dostopom
do virov financiranja. Vendar opremljajo s sončnimi elektrarnami tudi
individualna gospodinjstva (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja,
vikende, možnost tudi talne postavitve na zazidljiva zemljišča). Leta 2009
so postavili prve tri sončne elektrarne s skupno močjo 81,19 kW, v preteklem letu dvanajst elektrarn s skupno
močjo 1.216,19 kW. Letos pa bodo postavili 24 sončnih elektrarn s skupno
močjo 3.665,12 kW. V obdobju 2009 –

2011 bodo postavili torej 39 sončnih
elektrarn s skupno močjo 4.962,50 kW,
kar ustreza oskrbi 1.400 gospodinjstev in znižanju emisij toplogrednega
plina CO2 za 3.600 ton na letni ravni.
Namen konference je bil tudi predstavitev dveh 50 kW sončnih elektrarn na
strehah OŠ Mislinja, saj jim je v času
poletnih počitnic uspelo zaključiti
vsa dela brez motenj začetka šolskega leta. V sklopu Gorenja so postavili 4 lastne sončne elektrarne s skupno
močjo 200 kW (2 v Velenju, ki sta na
ogled vsem obiskovalcem Gorenja in
2 v Šoštanju, na njihovih proizvodnih
obratih).
„Doslej smo svoje aktivnosti izvajali le na slovenskem trgu, vendar je
naš srednjeročni cilj internacionalizacija programa Solar. V drugi polovici
tega leta smo tako naredili prve korake na Hrvaškem. Smo v zaključni fazi
razvoja lastnega nadzornega sistema,
ki nam bo omogočal neprekinjen aktiven nadzor nad delovanjem sončnih
elektrarn, s čimer bomo investitorjem
zagotovili še višjo stopnjo zanesljivosti. Napovedi za panogo so za naslednje leto nekoliko nehvaležne, saj je
panoga odvisna predvsem od pogo-

Mladi likovni ustvarjalci
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Srečni nagrajenec g. Oliver Švara v krogu družine, na levi g. Rok Lesjak
(Gorenje Solar), na skrajni desni ga. Alenka Žumbar Klopčič, avtorica knjige
Hišek in Sonček

Novinarska konferenca

jev zagotavljanja odkupa električne
energije, pričakujemo tudi rahlo umiritev rasti panoge na globalni ravni. V
Gorenju Solar kljub temu načrtujemo
nadaljnjo rast obsega aktivnosti in posledično prihodkov,“ je dejal direktor
programa Gorenje Solar, g. Rok Lesjak.
Na novinarski konferenci pa je
bila predstavljena tudi otroška knjigica Hišek in Sonček, katere izdajo je
mecensko podprlo podjetje Gorenje
Solar. Ga. Alenka Žumbar Klopčič, avtorica omenjene knjige in urednica
portala Energetika.net se je zahvalila
Gorenju Solar za mecenstvo in hkrati poudarila, da je treba začeti pri najmlajših in jih opremiti z ekološkim ozaveščanjem. Hišek in Sonček ni čisto
prava eko knjiga, marveč je bolj okoljsko – energetsko obarvana knjiga, ki v
prvi vrsti nakazuje energetsko rešitev
in otroke na preprost način ozavešča o

pomenu sončne energije za proizvodnjo električne energije in o učinkoviti rabi energije. Knjiga je primerna
za otroke starosti od 2 do 10 let, kakor
tudi za njihove starše. Zgodbica govori o tem, da Hišek dobi sončno elektrarno, mladi bralci pa se seznanijo z
dejstvom, da je energije nekaj živega.
G. Dejan Savič iz Greenpeacea je
pripravil tudi spremno besedo k zgodbici o Hišku in Sončku:“ Knjiga je naredila nek premik, malo je pravljic, ki
bi razširjale znanje o novih tehnologijah, verjetno jih je več o okolju, ampak
govoriti o obojem skupaj na tako prijeten, otroku prijazen način, je nekaj,
kar zagotovo pozdravljamo.“
Direktor, g. Rok Lesjak, je otrokom
OŠ Mislinja za njihovo likovno ustvarjanje podaril izvod knjigice Hišek in
Sonček.
V zaključnem delu novinarske kon-

g. Rok Lesjak, direktor in g. Denis Vurcer, prodaja (Gorenje Solar)

ference je Gorenje Solar izžrebancu
nagradne igre, ki jo je izvedlo s spletnim portalom Energija doma, izročilo darilni bon v vrednosti 9.000 EUR za
postavitev sončne elektrarne z močjo
4 kW. Srečni nagrajenec je g. Oliver
Švara iz Nove Gorice, ki je na prevzem
nagrade prišel z družino. Sicer pa je v
nagradni igri vse od pomladi pa do
zdaj sodelovalo več kot 1.200 bralcev
Energije doma.
Po svečani podelitvi nagrade je
sledil razgovor z novinarji, zatem
pa zahvala za udeležbo in zaključni
pozdrav.
Ocenjujemo, da je naš gostitelj
Gorenje Solar organiziral novinarsko
konferenco na strokoven in hkrati
otrokom prijazen način.

Udeleženci novinarske konference

Olga Poslek
Foto: OP
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POSLOVNA KONFERENCA
KOLEKTOR KOLING –
ENERGETSKO UČINKOVITA
GRADNJA
19. oktober 2011, Hotel Mons, Ljubljana
Podjetje Kolektor Koling d.o.o.
je dne, 19. oktobra 2011, organiziralo poslovno konferenco z naslovom
“Energetsko učinkovita gradnja“, na
kateri so ugledni strokovnjaki predstavili sodobne pristope k učinkovitemu načrtovanju in izgradnji nizkoenergijskih stavb z uporabo naprednih
tehnologij.
Konferenca je bila zelo dobro obiskana in je pritegnila čez sto udeležencev. V uvodnem delu nas je prisrčno pozdravil g. Tine Vadnal, direktor
podjetja Kolektor Koling in poudaril,
da je v teh negotovih, kriznih časih še
kako pomembno sodelovanje, izmenjava mnenj in izkušenj.
Podjetje Kolektor Koling, član skupine Kolektor, je združeno podjetje z
več kot 15-letno tradicijo. Je podjetje z dobro strategijo razvoja in široko paleto dejavnosti: od gradbenega

Zbiranje udeležencev

inženiringa in arhitekture, do proizvodnje klimatskih naprav ter sončnih
elektrarn. Številne reference potrjujejo tudi znanje avtomatizacije strojev,
električnih inštalacij in meritev, ožičenje računalniških in telefonskih mrež
ter izdelavo stikalnih blokov. Gre za
eno redkih podjetij, ki lahko ponudi
naročniku celovite storitve, od ideje do izvedbe. V zadnjih petih letih je
podjetje potrojilo vrednost prihodka
iz prodaje in jo v letu 2010 približalo na
19 milijonov evrov. Njihov cilj je obdržati samo tista delovna mesta, ki bodo
imela najmanj 50.000 evrov dodane
vrednosti, ostala dela pa oddati podizvajalcem. Kljub temu, da smo priča
propadu številnih gradbenih podjetij,
pa so v Kolektor Kolingu uspeli zgraditi prepoznavno blagovno znamko.
Dobro zastavljena strategija razvoja
podjetja in dobri poslovni rezultati so

Tine Vadnal, direktor podjetja Kolektor Koling

prispevali tudi k temu, da je bilo podjetje Kolektor Koling razglašeno za letošnjo primorsko-notranjsko gazelo.
V nadaljevanju je g. Stojan Petrič,
predsednik uprave koncerna Kolektor
predstavil, kakšne so perspektive v
gradbeništvu. V zadnjih dveh letih
beležimo skoraj 40 % padec na področju gradbeništva. Prodaja je v letu
2007 še rasla, v letu 2008 začela upadati, izraziti padec pa je doživela v letu
2009. Petrič je prepričan, da gradbeništvo potrebuje nov poslovni model. Potrebuje nekaj vitkih gradbenih
podjetij s 500 do 1000 zaposlenimi,
z močno gradbeno mehanizacijo, ki
bi se povezovala v nek konzorcij, kjer
se zahteva večji gradbeni potencial.
Slednje naj bi gradbeništvu omogočilo večjo fleksibilnost in stroškovno
učinkovitost. Za okrevanje in nadaljnji razvoj slovenskega gradbeništva
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Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor

pa je pomembno, da vsaj 1/3 storitev
izvozi, da ohrani kooperantsko mrežo
in plačilno disciplino.
Mag. Igor Kulašić, vodja oddelka za tehnično opremo objektov
na Siemensu: Siemensov koncept
energetske učinkovitosti v stavbah
in standard EN 15232
Siemens zelo uspešno sodeluje s
koncernom Kolektor, še zlasti s podjetjem Kolektor Koling. Je celovit partner mestom – dobavitelj celovitega
portfelja izdelkov in rešitev mestne
infrastrukture, kamor sodijo inteligentni transportni sistemi, inteligentna elektro-distribucijska omrežja,
trajnostna mobilnost, varnostni sistemi in inteligentne zgradbe. Mesta
so pomemben dejavnik v boju proti
klimatskim spremembam, ker predstavljajo ogromne potenciale prihrankov energije, zmanjšanje emisij,
prihrankov vode, rabe OVE itd. Treba

mag. Igor Kulašić, vodja oddelka za tehnično
opremo objektov na Siemensu

je opredeliti energetsko učinkovite
zgradbe. Prenova zgradb je investicija, ki se izredno hitro povrne. Seveda
pa je investicija smiselna v avtomatizacijo. Avtomatizacija objekta (AO) in
centralni nadzorni sistem (CNS) nadzirata, optimizirata, preverjata in krmilita sisteme za ogrevanje, sisteme
za prezračevanje, sisteme za hlajenje
itd. To so torej možgani zgradbe. AO
in CNS sta ključnega pomena za učinkovit nadzor porabe energije in vseh
stroškov obratovanja. Stavbe predstavljajo kar 41 % vse porabe primarne
energije. V Evropi smo sprejeli standarde, s katerimi smo sistematizirali
energetske razrede stavb. Eden tovrstnih standardov, standard EN 15232,
uvaja razvrstitev zgradb po energetski učinkovitosti glede na sisteme vodenja in nadzora zgradbe (CNS) – od
razreda D, kjer imamo skrajno zastarel način vodenja sistemov (v največji

meri ročno poseganje) razsvetljave,
gretja, hlajenja, prezračevanja, do razreda A, ki ga označuje medsebojna
povezava regulacije prostorov po parametrih ugodja. Ta razred zagotavlja,
poleg maksimalnega udobja, tudi največjo stopnjo učinkovitosti izkoriščanja energije. V razred C bi lahko uvrstili
bolnico, kjer beležimo relativno nizke
prihranke, ker objekt ves čas obratuje.
Bistveno večje prihranke lahko dosežemo pri poslovnih objektih.
Brane Brelih, izvršni direktor PC instalacije na Kolektor Kolingu: Študija
primera Siemens: Koncept energetske učinkovitosti zgradbe s
podporo centralnega nadzornega sistema na primeru Razvojnotržnega centra Kolektor


Brane Brelih, izvršni direktor PC instalacije na
Kolektor Kolingu
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prof. dr. Peter Novak, dekan Visoke šole za
tehnologijo in poslovne sisteme

Udeleženci poslovne konference

Brane Brelih je na konferenci izpostavil Kolektorjev Razvojno-tržni center kot primer celostnega koncepta
energetsko učinkovite zgradbe s podporo centralnega nadzora oziroma t. i.
„pametne zgradbe“, pri kateri so upoštevali zahteve standarda EN 15232.
Prof. dr. Peter Novak, dekan Visoke
šole za tehnologije in sisteme: Vloga
inženiringa pri energetsko učinkoviti gradnji
Prof. dr. Novak je poudaril pomen »komisioniranja« (Cx), ki je kvalitativno naravnan postopek, osredotočen na preverjanje in beleženje
sistemov ter sklopov v vseh fazah
projekta, da so zasnovani, načrtovani, izvedeni, preizkušeni in obratujejo tako, kot je zahtevano v projektni
nalogi. Komisionar ne more biti pro-

Branko Gabrič, izvršni direktor PC klimatizacija
na Kolektor Kolingu

jektant, vsak projektant pa lahko postane komisionar. Tuje firme in banke
zahtevajo pri vsakem projektu komisionarja. Komisionar lahko opozori investitorja, naj ne najame najcenejšega
projektanta. Pošteno delo je treba pošteno plačati. Bolj kot je objekt energetsko učinkovit, več časa je potrebno
za projektiranje in še prej komisioniranje. Inženiring in komisioniranje
sta torej neločljivo povezani aktivnosti, ki omogočata visoko kakovost pri
snovanju, izvajanju in obratovanju investicijskih objektov. Za Slovenijo je
energetsko varčna gradnja novih in
obnova obstoječih zgradb izjemnega pomena, saj z njo dolgoročno
zmanjšujemo energetsko uvozno odvisnost, povečujemo število delovnih
mest in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov.
Branko Gabrič, izvršni direktor
PC klimatizacija na Kolektor Kolingu:
Primeri energetsko učinkovitih klimatskih naprav
V podjetju Kolektor Koling izdelujejo stropne, enostavne, standardne,
kompaktne in energetsko varčne klimatske naprave. Slednje so razvili za
uporabo v najzahtevnejših prezračevalnih sistemih, kot so bolnice, farmacevtska industrija, prehrambena
industrija itd. Gabrič je predstavil lastnosti omenjenih naprav, največ besed pa je namenil energetsko učin-

kovitim klimatskim napravam. Med
drugim je opisal režim delovanja, mehanske lastnosti, ohišje, poročilo meritev in prednosti njihove uporabe.
Glede na namen uporabe izdelujejo
v Kolektor Kolingu široko paleto energetsko varčnih klimatskih naprav.
Nekatere reference:
 Farmicom, Logatec
 UKC Ljubljana – urologija
 UKC Maribor – ginekologija
 Elektro Primorska, Koper
 Ljubljanske mlekarne, Ljubljana
Mitja Lenassi, direktor podjetja
Lenassi: Nekonvencionalni sistemi
klimatizacije – visoko zmogljiv klimatizacijski sistem s spremenljivo
količino zraka.
Mitja Lenassi nas je seznanil s pravilniki in standardi učinkovite rabe
energije, izpostavil je prednosti optimiranja krmiljenja zunanjega zraka,
poudaril prednost omenjenega sistema z vidika znižanja gradbenih stroškov, odprave težav s kondenziranjem
vlage na površinah, krmiljenja količine zunanjega zraka na nivoju prostorov itd.
Podjetje Kolektor Koling si vsekakor zasluži pohvalo za odlično in na
visokem strokovnem nivoju izvedeno
konferenco. Iskrene čestitke pa tudi k
razglasitvi za letošnjo primorsko-noOlga Poslek
tranjsko gazelo.
Foto: OP
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Pasivne hiše so še
skromnejše s toplotno
črpalko
Pasivna hiša Granbäck
v Vallentuni
Pasivna hiša teoretično ne
potrebuje ogrevanja. Odpadna
toplota razsvetljave, električnih naprav, toplote stanovalcev
in solarnega sevanja naj bi zadostovali za ogrevanje izredno
dobro izoliranih hiš. Za prijetno
počutje pa potrebujemo v hiši
tudi sveži zrak, tako smo prisiljeni zamenjati del izrabljenega
toplega zraka s svežim. Za znižanje energetskih izgub, ki bi
nastale z odvajanjem izrabljenega toplega zraka v okolico,
se običajno vgradi napravo za
rekuperacijo.
Rekuperatorji imajo določen povprečni letni izkoristek
(glede na pretoke zraka in temperaturno razliko izrabljeni/
sveži zrak), ki ni enak tovarniškemu podatku za najvišji izkoristek. Zato je za d(o)ogrevanje
svežega zraka običajno potrebno kar nekaj več električne
energije kot je bilo pričakovano.
Ko toplote v izrabljenem zraku
pasivna hiša

ni več dovolj za ogretje svežega vstopnega zraka, se vklopi električni grelnik, ki vstopni
zrak dogreje. Vsakokrat, ko je
družina odsotna dlje časa, ali
pa ni sonca dlje časa, nastane
primanjkljaj notranje toplote in
posledično več potrebe po električnem dogrevanju. Mnogi
so navajeni na določeno udobje, kot je talno ogrevanje v kopalnicah, kjer mokri in bosi po
tuširanju urejajo svojo toaleto.
Tudi tu je v klasični pasivni hiši
potreben električni grelnik.
Ob analizi celotne količine
energije za dodatno ogrevanje
v enem letu se pokaže, da je te
energije kar precej. In ko že govorimo o udobju, ne pozabimo,
da je ogrevanje z zrakom lahko
kljub dušilcem, šumno. Okolje
se ne onesnažuje samo s smetmi, temveč tudi s svetlobo in
šumi.
Naš dom pa naj bi bil oaza
prijetnega počutja in tišine.

Višji prihranki
z rešitvijo Nibe
Nibe-jeva rešitev ogrevanja
in prezračevanja pasivnih hiš,
gradi na posebni toplotni črpalki za prezračevanje. Tudi ta izkorišča toploto izrabljenega zraka
prezračevanja, vendar za razli-

Mali Osolnik 17, 1311 Turjak
01 / 788 99 16
www.knut.si | info@knut.si

ko od rekuperatorja, ki ogreva
samo sveži vstopni zrak, ogreva tudi vodo. Izkoristek je, podobno kot pri energetskih vrtinah in zemeljskih kolektorjih,
zelo visok, zato porabi za pogon samo četrtino energije, ki
bi bila sicer potrebna za električni grelnik. Poleg tega, da se
sveži zrak ogreva s toplo vodo,
se ogreva tudi sanitarna voda (v
vgrajenem bojlerju), tople vode
pa je dovolj tudi za talno ogrevanje kopalnic in ostalih, za
udobje pomembnih prostorov.
Pomembna pa je v tem primeru
občutno nižja poraba energije.

Poraba energije/
ogrevanje (povprečno
leto)
 Definicija za pasivno hišo,
poraba energije je lahko:
5-25 kWh/m2 leto
 Klasična hiša: 60-80 kWh/
m2 leto
 Celotna poraba energije,
vključno z gospodinjstvom
in sanitarno vodo,
 približno 180-200 kWh/m2
leto
 (Preračunano za novogradnjo s 150 m2)
 Pasivna hiša Granbäck: 1516 kWh/m2 leto
 Celotna poraba energije,

VSE TOPLOTNE ČRPALKE NIBE™
SO SUBVENCIONIRANE S STRANI
EKO SKLADA!

vključno z gospodinjstvom
in sanitarno vodo, približno
45 kWh/m2 leto

Je pasivna hiša in
talno ogrevanje pogoj
za vgradnjo toplotne
črpalke?
Odgovor je NE! Nibe je v
letošnjem Septembru na tržišču predstavil novo toplotno
črpalko zrak/voda F2300 z
močmi 14 in 20kW, ki sta izdelani za priklop na obstoječe
ogrevalne sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Samostojno
omenjena toplotna črpalka
dosega ogrevalno temperaturo
65 °C in dela do -25 °C zunanje
temperature. Nova EVI Scroll
tehnologija omogoča izredno
visoke izkoristke tudi pri nizkih
temperaturah. Za občutek, pri
-15 °C zunanje temperature in
55 °C ogrevalne temperature
ima grelno število 1,98 (COP).
Robert Škantelj,
KNUT d.o.o.

Toplotna črpalka NIBE

KNUT d.o.o. | 20 let izkušenj
preko 1000 sistemov!
TOPLOTNE ČRPALKE |

| www.nibe.si
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SELTRON – SVEČANA
OTVORITEV CENTRA
VARČNEGA OGREVANJA
Podjetje Seltron je v petek, 29. 9.
2011, ob 20. letnici uspešnega poslovanja, odprlo nov proizvodno prodajni Center varčnega ogrevanja, na
Tržaški cesti 85A v Mariboru.
Na slovesni dogodek so povabili
številne kupce in poslovne partnerje: trgovska in proizvodna podjetja,
projektante, montažerje, ... in seveda nekatere medije javnega obveščanja, med njimi tudi predstavnike
revije Energetik.
V uvodnem delu so organizirali tiskovno konferenco, kjer sta direktor
podjetja g. Marijan Hertiš in tehnični direktor g. Jože Hertiš predstavila
podjetje, vse od skromnih začetkov
pa do današnjega dne.
Podjetje Seltron sta ustanovila
družbenika g. Jože Hertiš in g. Jože
Krivonog, 1. aprila leta 1990. V začetnem obdobju so proizvajali zlasti elektronske časovne releje in diferenčne termostate za podjetje
TVT. Po letu 1990 pa so pričeli s trženjem prvega slovenskega digitalnega regulatorja za centralno ogrevanje ENCO DIGIT. V letu po razpadu

Novinarska konferenca

Jugoslavije, se je ta usmeritev pokazala kot zelo uspešna, saj je skokovito
naraščalo povpraševanje po regulatorjih za centralno ogrevanje, ravno
iz razloga velikega prehoda ogrevanja, iz premoga na ekološko bolj
ustrezno kurilno olje in plin. Plačilna
nedisciplina v zgodnjih 90 – letih pa
je podjetje dobesedno prisilila k postavitvi tehnične trgovine za ogrevanje, s pomočjo katere so uspešno
zapirali terjatve do svojih kupcev.
Podjetje je imelo dolga leta svoj sedež v Bistrici pri Limbušu. Ta prostor,
ki ni več omogočal širitve, so že pred
leti prerasli. Dolga leta so zaman iskali primerno lokacijo za postavitev
večjega podjetja. Končno se jim je
nasmehnila sreča v Mariboru, na lokaciji Bohova, kjer so odkupili prostore od podjetja Neckermann. Po
dobrem letu dni prenove, smo danes priča svečani otvoritvi sodobno
opremljenih proizvodnih, skladiščnih in pisarniških prostorov ter trgovinskega centra za varčno ogrevanje,
na vpadnici največjih industrijskih in
trgovskih objektov.

g. Marijan Hertiš, direktor, v pogovoru z novinarji

g. Jože Hertiš, tehnični direktor in
ga. Ivica Črešnar, vodja marketinga

Prihodnost so si začrtali na
dveh temeljih:
 razvoj trgovinske dejavnosti – tržiti celovite rešitve ogrevanja,
 intenzivno trženje proizvodnega programa na tujih tržiščih, predvsem na nemškem trgu
Podjetje Seltron vlaga velika sredstva v razvoj proizvodov, saj so samo
v času prenove razvili 3 popolnoma
nove izdelke. Trenutno je v podjetju
zaposlenih 45 ljudi. V preteklem letu
so dosegli realizacijo v višini 7 milijonov EUR. V naslednjih letih predvidevajo nekoliko nižjo rast zaposlovanja
od rasti prometa. V svoje izdelke želijo vgraditi čimveč lastnega, unikatnega znanja. Zelo pomembno je svetovanje in izobraževanje monterjev, ki
sugerirajo zahteve kupca. Tudi v trgovskem delu imajo izdelke z lastno
blagovno znamko, kjer skupaj z renomiranimi proizvajalci razvijajo izdelke
in jih prodajajo pod svojo blagovno
znamko (sprejemniki sončne energije
– solarni kolektorji, toplotne črpalke,
grelniki sanitarne vode,...). Tiskovno
konferenco smo zaključili s kratkim
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Svečana otvoritev Centra varčnega ogrevanja

ogledom novih prostorov in z novinarskimi vprašanji vodstvu podjetja.
Po zaključku tiskovne konference se je na na ploščadi pred Centrom
varčnega ogrevanja zbralo kakih 400
povabljenih. Brhka dekleta so nas počastila s penino in že smo, prešerno
razpoloženi, prisluhnili ubranemu petju Mariborskega okteta. Za hitrejši
srčni utrip, zlasti pri močnejšem spolu, je poskrbela plesna skupina Rolly.
Seveda pa v Seltronu tudi na dobrodelnost niso pozabili. Direktor podjetja g. Marijan Hertiš je predal predstavnici Zavoda Naprej (Zavod za varstvo,

Ogled novih prostorov

rehabilitacijo in kvaliteto življenja po
poškodbi glave) gospe ček v višini
2.000 EUR. Naposled je napočil svečani trenutek, ko je g. Jože Hertiš prerezal trak pred vhodnimi vrati in tako
svečano odprl proizvodno– prodajni
Center varčnega ogrevanja. Takoj zatem smo si ogledali nove proizvodne
in prodajne prostore.
Po zanimivem ogledu smo se z veseljem odzvali povabilu na prijateljsko
druženje ob okusni jedači in pijači. Za
prijetno vzdušje je poskrbel ansambel
KLOBUK. Ni bilo malo takih, ki so po
otvoritvenem plesu g. Jožeta Hertiša,

tudi sami na plesišču preizkusili svoje plesne sposobnosti. Prelepi sončni
dan se je kar prehitro prevesil v večerne ure, ko smo se, polni lepih vtisov,
poslovili.
Ob zaključku lahko izrečemo vodstvu in sodelavcem podjetja Seltron
pohvalo za odlično organizacijo slavnostnega dogodka in hkrati zahvalo za povabilo ter seveda dolgoletno
oglaševanje v reviji Energetik.
Uspešno poslovanje in obilo delovnih uspehov tudi v prihodnje!
Olga Poslek,
foto: OP

g. Danilo Brdnik, podpredsednik UO revije
Energetik predaja direktorju, g. Marijanu Hertišu,
spominsko darilo

CENTER

varčnega ogrevanja

Potrebujete material
za varčno ogrevanje?

Toplota, ki izvira iz
VODE in iz ZRAKA

V Mariboru smo za vas odprli
CENTER varčnega ogrevanja,
ki se nahaja na Tržaški c. 85 A.

• tehnološka dovršenost,
• širok nabor in vrhunski dizajn,
• ogrevanje prostorov in
priprava tople sanitarne vode,
• možnost pridobitve
nepovratne finančne
spodbude.

Na 900 m2 prodajnih površin
smo za vas pripravili bogato
izbiro materiala za ogrevanje,
vodovod in kanalizacijo.

NOVO v ponudbi!

kamiNi s 40 letno tradicijo!

Ko pomislite na ogrevanje, pomislite na Seltron!
SELTRON d.o.o., Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor

i

T: 02 / 671 96 00
E: info@seltron.si
S: www.seltron.si
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Ali smo Slovenci pri
ravnanju z energijo bolj
učinkoviti kot lani?
Dne 26.9. so bili na GZS v
Ljubljani predstavljeni
rezultati tretjega vala
raziskave energetske
učinkovitosti Slovenije –
REUS 2011. Letošnja raziskava vključuje primerjavo
podatkov z lanskoletnimi,
kar razkriva na katerih
področjih so slovenska
gospodinjstva bolj in na
katerih so manj učinkovita
pri ravnanju z energijo.
Pri terenskem anketiranju, ki je
potekalo od aprila do junija, je sodelovalo 1021 gospodinjstev po vsej
Sloveniji. S tem se je omogočil vpogled v ravnanje z energijo, ki obsega
energetsko učinkovitost stavb, ogrevanje in hlajenje, rabo električne energije ter prevoz. Kontinuiteta raziskave
REUS je omogočila prikazovanje trendov glede na stopnjo učinkovitosti v
lanskem letu in glede vplivov na okolje. Zaznane spremembe pa je potrebno ustrezno interpretirati, saj nanje vpliva več različnih dejavnikov kot
so: informiranost in okoljska osveščenost, ki pogojuje obnašanje, finančne
zmožnosti, cene naprav in energentov, subvencije ter zakonodaja.
Raziskava REUS se izvaja na pobudo in pod vodstvom agencije Informa
Echo. Izvedba letošnjega vala je rezultat sodelovanja interdisciplinarnega tima vrhunskih strokovnjakov
s področja komuniciranja, energetike, gradbeništva in raziskovanja.

Sodelovali so podjetje Arhea, Center
za energetsko učinkovitost pri
Inštitutu »Jožef Stefan«, Gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad RS in
Valicon. Udeležene je pozdravil Marjan
Eberlinc, predsednik Energetske
zbornice Slovenije, ki je bila pokrovitelj predstavitve rezultatov raziskave
REUS 2010. Uvodni govor pa je imel
Mag. Janez Kopač, generalni direktor
Direktorata za energijo, Ministrstvo
za gospodarstvo. Rezultate tretjega
vala raziskave REUS 2011 je predstavil Rajko Dolinšek, direktor agencije
Informa Echo. Sledila je okrogla miza
na temo »Pomen neodvisnega merjenja učinkovitosti rabe energije«,
ki jo je vodil Prof. dr. Peter Novak, na
kateri so sodelovali:
Dr. Darja Piciga, Služba Vlade RS za
podnebne spremembe
Mag. Djordje Žebeljan, Holding
Slovenske elektrarne
Mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za
gospodarstvo

Predstavitev REUS 2011

Dr. Robert Jerončič, Ministrstvo za
promet
Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in
prostor
Mag. Vesna Črnilogar, Eko sklad
Sodelovalo pa je tudi nekaj članov
strokovnega sveta REUS:
Dr. Marjana Zavrl Šijanec, Gradbeni
inštitut ZRMK,
Mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS,
Mojca Suvorov, Statistični urad RS,
Rajko Dolinšek, Informa Echo, pobudnik in nosilec raziskave REUS
Andraž Zorko, Valicon, izvajalec anketiranja na terenu in pripravljavec
poročila
Oglejmo si nekaj rezultatov iz raziskave REUS, predvsem s področja ravnanja z energijo:
 Glavni namen učinkovite rabe
energije ostaja znižanje stroškov, saj
je to prvi odgovor pri 57 % vprašanih
(lani 69 %). Opažamo pa porast anketirancev, ki želijo bodisi stroške, bo-

foto: Branko Bacovič
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disi količinsko porabo ohraniti na istem nivoju, ob uporabi večjega števila
naprav.
 Večina gospodinjstev ne razmišlja o menjavi ali dopolnitvi ogrevanja, 4 % jih razmišlja o dopolnitvi načina ogrevanja, 8 % pa o menjavi, kar
je višji odstotek kot lani.
 V večstanovanjskih stavbah,
glede na pavšal po ogrevani površini, stroške deli 48 % gospodinjstev,
po dejanski porabi toplote pa stroške
obračunava 42 % sodelujočih, živečih
v večstanovanjskih stavbah.
 Skoraj dve tretjini vprašanih pravi, da kadar je v stanovanju pretoplo,
raje zmanjšajo gretje, kot da bi odprli
okno. Pri prejšnjem merjenju je bil ta
delež višji (73 %).
 Skoraj polovica s klimatsko napravo vzdržuje notranjo temperaturo
med 22 in 25 °C, tretjina pa med 20 in
22 °C. V primerjavi s prejšnjim merjenjem, nekoliko višji delež gospodinjstev vzdržuje nižjo notranjo tempera-

turo, predvsem anketiranci, ki živijo v
enodružinskih hišah.
 Čeprav je uporaba obnovljivih
virov energije še vedno relativno nizka (8 %), se je v primerjavi s preteklim
letom podvojila. V prihodnjih 12 mesecih jo ima namen začeti uporabljati
približno 3 % anketirancev.
 Večina gospodinjstev pripravi
sedem kuhanih obrokov na teden (44
%), petina pa šest ali manj. V primerjavi z lanskim letom se število pripravljenih kuhanih obrokov na teden zmanjšuje. Največ gospodinjstev porabi za
kuhanje obroka eno uro.
 Večina vprašanih hladilne naprave nima naravnane na maksimalno stopnjo.
 Pri pranju in sušenju se večina
odloča za uporabo naprav v času cenejše tarife (med 50 in 60 %, razen pri
pomivalnem stroju, kjer je takih 41 %).
 Večina gospodinjstev (67 %) ne
pere perila na maksimalni temperaturi, ki jo perilo dovoljuje. V primerjavi

s preteklim merjenjem, opažamo višji
delež takšnih, ki perilo perejo na maksimalni temperaturi.
 Slaba polovica električne naprave na splošno izklopi iz stanja pripravljenosti, ko jih ne uporablja. Četrtina
ima pogosto vklopljene aparate, kot
so televizija in računalnik, četudi jih
ne gleda oziroma uporablja.
 Skoraj polovica gospodinjstev
(47 %) na letnem nivoju prevozi od
vključno pet do petnajst tisoč km, število prevoženih km na leto pa se je v
primerjavi z 2010 nekoliko povečalo.

Več informacij o raziskavi
REUS najdete na spletni
povezavi
www.pozitivnaenergija.
si/reus
Rajko Dolinšek,
Informa Echo
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SOLOLIFT2 –
tako enostavno kot
še nikoli!
SOLOLIFT2 je serija izdelkov novega, revolucionarnega sistema črpalnih naprav Grundfos za ravnanje z
odpadnimi vodami v gospodinjstvih.
Serija SOLOLIFT2 predstavlja v celoti
prenovljene tradicionalne črpalne naprave, ki zagotavljajo vrhunsko zanesljivost, povečano zmogljivost in enostavno servisiranje.
Črpalna naprava se uporablja za
črpanje odpadne vode, kjer ni naravnega padca, da bi odpadna voda
sama odtekla v kanalizacijo ali v primeru, ko je prostor pod nivojem kanalizacije (npr. klet). Črpalna naprava se
lahko uporabiti tudi tam, kjer vgrajena
cev ni ustreznega premera (4˝).
Grundfos
črpalne
naprave
SOLOLIFT2 omogočajo ureditev kopalnice in stranišča ter kabineta, v obstoječih stavbah ali v prizidkih, ki sicer
ne bi omogočali take namembnosti –
v kleteh, na podstrešjih, zunanjih delih stavbe itd.
V seriji je 5 različnih modelov, ki
pokrivajo vse aplikacije: črpanje odpadne vode iz stranišč, umivalnikov,
bidejev, tuš kabin, banij, pomivalnih
in pralnih strojev.
V osrčju sekača SOLOLIFT2 WC-1,
WC-3 in CWC-3 je profesionalni sekalni
sistem s kaljenimi jeklenimi rezili, namenjenimi sekanju in rezanju. Zaradi
funkcije sekanja namesto mečkanja,
je manj verjetno, da se sistem zablokira zaradi neprimerno odvrženih sanitarnih pripomočkov. Zmogljiv motor z
visokim zagonskim navorom zagotovi, da se sekač ob zagonu motorja ne

blokira. Zmogljiv motor tudi omogoča, da se motor pri daljšem delovanju
in višji temperaturi ne ugasne, kot npr.
pri prhanju.
Sekač se pri SOLOLIFT2 nahaja na
dnu posode, kamor je speljana fekalna
voda. Sekač je potopljen in ne prši odpadih snovi po posodi. Tradicionalni
sekači so namreč odpadne snovi pršili po stenah posode, kar je povzročalo
neprijetne vonjave, zato so potrebovali tudi zunanji karbonski filter in re-

Slika 1: primeri različnih aplikacij

dno čiščenje s kemikalijami, da bi vonjave preprečili.
Vse Grundfos naprave SOLOLIFT2
imajo možnost priklopa zunanje odzračevalne cevi. Izdelka SOLOLIFT2
C3 in D2 napravi imata »Vortex« tekače, ki so primerni za črpanje odpadnih voda z vsebnostjo dolgih vlaken.
SOLOLIFT2 C3 lahko neprekinjeno
črpa vročo vodo do 75 °C, vročo vodo
do 90 °C pa do 30 minut. Nivo vklopa je nastavljiv, da ustreza tudi nizke-
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mu nivoju odpadnih voda. Ne glede
na to ali menjate staro napravo ali nameščate novo, imajo SOLOLIFT2 WC
in C3 modeli standardno možnost,
tako horizontalne kot vertikalne povezave na kanalizacijo. Vse enote imajo vstopne priključke z ekscentrom,
da se ujamejo z obstoječimi cevnimi
priključki.
Modeli SOLOLIFT2 so lahko povezani z veliko različnimi velikostmi
izhodnih cevi, kar vključuje najbolj

pogosto velikost 22 mm plastično in
bakreno, plastično 32 mm in 40 mm.
Zahtevani adapterji so vključeni kot
standard za vse priključke.
Serija Grundfos SOLOLIFT2 obsega tri modele s sekačem za fekalne vode WC-1, WC-3 in CWC-3 ter
dva modela za odpadno vodo C-3
in D-2. V modele WC-1, WC-3 in C3
je možno dodatno vgraditi alarm visokega nivoja. Vsi modeli SOLOLIFT2
imajo priključek za izpust.

FUNKCIJE
yy Zanesljiv
sistem

profesionalni

sekalni

yy Zmogljiv motor v visokim zagonskim navorom
yy Motor in sekač v zaprti komori – ni
vonjav
yy Modularni dizajn za lahko in čisto
servisiranje
yy Na voljo modul z alarmom za zvočno javljanje visokega nivoja
yy Dizajn v skladu z BS EN12050-3 in -2

Slika 2: Možnosti uporabe posameznih modelov

Edinstveni modularni
dizajn modelov
SOLOLIFT2 večinoma
zagotavlja servisiranje
naprav na mestu samem
brez umazanije oz.
izteka fekalij. To vključuje zamenjavo celotnega
motorja/sekača in stikala
za vklop. Servisiranje
naprave je mogoče v
manj kot desetih
minutah. Vse naprave se
dobavijo z 1,2 m dolgim
električnim kablom.

SOLOLIFT2
... vizije
... sanje
... so z novo
serijo postale
realnost!
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Posvet za delodajalce
na tehničnem šolskem centru v
Mariboru
Tehniški šolski center
Maribor je 28. septembra organiziral posvet na temo izobraževanja za delodajalce,
ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD) za dijake. Posveta so se udeležili
predstavniki šolskega centra,
Območne obrtno podjetniške
zbornice Maribor, predsednik
sekcije instalaterjev energetikov (SIEM) Bojan Grušovnik,
predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije Mitija
Korunovski, Janez Cigler iz
Javnega sklada R Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije ter
nekateri delodajalci. Pomen
posveta je bil predvsem v izmenjavi znanj in izkušenj
med izobraževalno institucijo
na eni in izvajalci praktičnega
izobraževanja njihovih dijakov na drugi strani.
Tehniški šolski center
Maribor na Teznem, ki je nastal leta 2009 z združitvijo
Srednje strojne šole Maribor,
Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega
doma, je uvodoma predstavil
direktor centra Drago Kamenik.
Predstavil je tudi izobraževalne

programe, ki jih izvajajo v tem
šolskem zavodu in sicer nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje,
poklicno tehniško izobraževanje z dvoletnima izobraževalnima programoma strojni tehnik
in avtoservisni tehnik, srednje
strokovno izobraževanje, ki traja štiri leta za programa strojni tehnik in tehnik mehatronike, strojniški program višjega
strokovnega izobraževanja ter
izobraževanje odraslih. V nadaljevanju pa tudi druge aktivnosti njihovih dijakov in aktivnosti na šoli od športnih, saj
imajo veliko telovadnico, do
sodelovanja na razpisih in natečajih. Tehniški šolski center
Maribor postaja namreč vse
bolj prepoznavna vzgojno izobraževalna ustanova in center,
v katerem se odvijajo mnoge
šolske in izvenšolske dejavnosti.Tako so njihovi matematiki v preteklem šolskem letu na
državnem tekmovanju osvojili
tri zlata priznanja. Na mednarodnem srečanju mladih inovatorjev v Zagrebu sta njihova
dijaka predstavila najboljši inovacijski predlog iz tujine in prejela posebno priznanje in zlato

Posvet je otvoril Drago Kamenik, direktor Tehniškega šolskega centra Maribor

plaketo. V preteklem šolskem
letu so imeli tudi tri zlate maturante, dva izmed njih sta dosegla vse možne točke. Nekoliko
manj vzpodbudni so podatki o
vpisu v tekočem šolskem letu
2011/2012 v določene izobraževalne programe. Zaskrbljujoči
so podatki o vpisu v program
mehatronik operater z 8 vpisanimi dijaki, program instalater
strojnih instalacij s 6 vpisanimi,
medtem ko ni bilo vpisa v učna
programa izdelovalec kovinskih konstrukcij in oblikovalec
kovin orodjar.
Janez Cigler Kralj iz
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je predstavil
sklad in programe za delodajalce in sicer sofinanciranje kadrovskih štipendij, sofinanciranje
praktičnega usposabljanja z
delom pri delodajalcu ter kompetenčne centre za razvoj kadrov in vseživljensko karierno
orientacijo. Več pozornosti je
posvetil razpisu za subvencioniranje delodajalcev, ki izvajajo
praktično usposabljanje z delom. V razpravi je bilo nekaj več
pripomb na kadrovske štipendije in na to, da mora delodajalec vrniti vso štipendijo, ki jo

je prejel dijak, če ga ob zaključku šolanja ne zaposli. V času recesije, to ni vedno mogoče, in
je težko planirati, kkoga bodo
potrebovali v podjetju čez nekaj let. Več informacij o skladu
in razspisih sklada najdete na
www.sklad-kadri.si
Marjan Kampuš, organizotar praktičnega usposabljanja z
delom, je predstavil praktično
izobraževanje, praktični pouk
in praktično usposabljanje v
delovnem procesu v minulem
in tekočem šolskem letu..
O vlogi posameznega udeleženca in zbornice v procesu praktičnega usposabljanja z delom sta ob koncu
posveta spregovorila še Srečko
Vidovič, vodja šolskih delavnic
in Mitja Korunovski iz Obrtno
podjetniške zbornice Slovenije
zadolžen za poklicno izobraževanje. Delodajalce je opozoril,
kakšen je postopek verificiranja njihove obratovalnice, več
pozornosti pa je v svojem izvajanju namenil tudi obveznostim delodajalcev, ki izvajajo
praktično usposabljanje z delom za dijake.
Leonida Polajnar
Foto: LP

Janez Cigler Kralj iz Javnega sklada R Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
je predstavil sklad in programe za delodajalce
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Prednosti vakuumskih
kolektorjev
Različni kolektorji prinašajo različne prednosti, hkrati pa lahko tudi
slabosti in določene težave, ki se jim
investitorji zagotovo želijo izogniti.
Poznati prednosti posameznih kolektorjev, ter biti seznanjen z možnimi
tveganji je pogoj za dobro odločitev.
Pomembno je vedeti, katere koristi
nam prinaša določena izbira, kaj lahko zahtevamo in pričakujemo od kolektorja ter seveda če bo le-ta kvaliteten in nam bo omogočal to, kar so
nam povedali ob njegovi predstavitvi. Na trgu je veliko ponudb,v katerih
nam včasih obljubljajo več, kot kolektor resnično zmore. Seveda pa obstajajo tudi resnično kvalitetne rešitve,
ki zagotavljajo dolgoročno delovanje
kolektorjev tako, kot ste načrtovali in
si želeli v času investicije.

Tri skupine kolektorjev
Ločimo ploščate, cevne in vakuumske kolektorje. Med temi ima vakuumski kolektor bistveno prednost. Včasih
se pod skupino vakuumskih kolektorjev prišteva tudi tiste, ki v to skupino

sicer ne spadajo, saj so pravi vakuumski kolektorji le tisti, ki imajo absorber
dejansko v vakuumu.

Preprečevanje izgub
svetlobne energije
Zlasti v slabih vremenskih pogojih, ko je razpoložljive energije malo,
običajno pa je ravno takrat potrebujemo veliko, je zelo pomembno dobro preprečevanje izgub svetlobne
energije. Ob tem pomembno vlogo
odigra vakuum. Pravi vakuumski kolektor ima le eno plast debelega stekla okrog absorberja in toplotne cevi
(Heat Pipe), v celotni notranjosti cevi
pa je visoki vakuum. Visoko kvalitetni
kolektorji gotovo ne bodo trpeli zaradi izgube vakuuma, saj je tehnika že
nekaj let nazaj napredovala tako, da
to lahko preprečimo.

pred njihovimi vplivi dobro ščiti.
Pri vakuumskih kolektorjih je v ceveh, zaradi zmanjšanja toplotnih izgub in zaradi zaščite vseh aktivnih
delov kolektorja pred zunanjimi vplivi, visoki vakuum. Tlak v ceveh je pod
0,001Pa.
Uspešno opravljen test pregrevanja in test udarne trdnosti z jekleno
ter ledeno kroglo potrjujejo vzdržljivost kolektorjev GreenLand Systems®
pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

Materiali in njihova
vzdržljivost
Življenjska doba kolektorja je odvisna tudi od materiala iz katerega je 

Vakuum in vremenski
vplivi
Ne glede na ekstremne vremenske pogoje, ki nas lahko presenetijo,
izbira kolektorja, ustrezne kvalitete,

Ogrevanje hiše in bazena
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kolektor narejen. Ob tem so umetne
mase, zaradi trajne izpostavljenosti
atmosferskim vplivom, ki jih naredijo
za porozne in krhke, slabo vzdržljive in
s tem dolgoročno nezanesljive.
Vakuumske cevi pri kolektorjih
GreenLand Systems® so narejene iz
borosilikatnega stekla debeline 2,5
mm z visoko prepustnostjo svetlobe.
Steklo je enojno, tako da je v vakuumu celotna notranjost cevi. Tesnjenje
med stekleno cevjo in kovinsko ploščo
je narejeno z najnovejšo tehnologijo,
brez uporabe tesnil, kar zagotavlja
dolgoletno zanesljivost spoja kovine
s steklom, ne glede na izpostavljenost
vremenskim vplivom. Ogrodje kolektorja je narejeno iz nerjavečega jekla.
Pritrditev cevi na ogrodje je narejena s
pomočjo čepov Al in kovinskih sponk,
ne pa s plastiko, ki ne more zagotoviti
dolgoročne obstojnosti.

Industrijska uporaba večje moči

Kolektorji GreenLand Systems®
zagotavljajo dolgo življenjsko dobo,
brez težav, ki bi lahko po nekajletnem
delovanju nastopile, zaradi neustre-

zne izbire materialov ali drugih slabših odpornosti na različna vremenska
dogajanja ob investiciji.
RS, Bio Planet

Nova elektronska
termostatska glava
pomeni lažje upravljanje s stroški in udobjem
Nova Danfossova elektronska termostatska
glava, imenovana Living Connect® družinam
omogoča reguliranje vseh domačih radiatorjev
z ene same lokacije, pri tem pa skrbi za ugodne
temperature in minimalizira račune za ogrevanje ter zagotavlja optimalno notranjo klimo.
Izdelek Living Connect® vodi radiatorske termostatske
glave v digitalno dobo in nudi natančno ter enostavno digitalno regulacijo ogrevanja vašega doma. Brezžična komunikacija omogoča regulacijo vseh radiatorjev vašega doma
naenkrat s pomočjo ene same Danfossove centralne enote.
Digitalni prikaz na vsaki termostatski glavi natančno prikazuje željeno temperaturo prostora, kar pomaga optimirati
udobje.

Optimalna temperatura ob vsakem času,
podnevi in ponoči
Študije so pokazale, da je optimalna temperatura v spalnici 17 °C, medtem ko je najbolj udobna temperatura med
delom, učenjem ali počitkom 21 °C. Do sedaj je nastavljanje
različnih temperatur ob različnih urah zahtevalo precej truda. S termostatsko glavo Living Connect® je možno za čas
vaše odsotnosti znižati nivo ogrevanja doma iz enega samega mesta, pozno popoldne ob vašem povratku domov
se prostori ponovno ogrejejo, ponoči pa se temperatura v
spalnih prostorih zniža na 17 °C.

Pametna tehnologija pomeni nižje stroške
ogrevanja
Glede na študijo, ki jo je opravil profesor dr. Hirschberg z
Visoke strokovne šole iz Aachna, lahko zamenjava klasičnih

37
November 2011

termostatskih glav z elektronskimi termostatskimi glavami
Living Connect® zmanjša porabo energije za ogrevanje za
23%. Če pa se z njimi nadomesti ročne radiatorske ventile,
so lahko prihranki tudi do 46%.
Radiatorske termostatske glave so eden najpomembnejših elementov energetske učinkovitosti, nova digitalna izvedba pa je spremenila termostatsko glavo iz nečesa
preprosto mehaničnega v inteligentno domačo tehnologijo. Zdaj je poleg regulacije temperature prostora, ogrevanje dóma možno tudi časovno optimirati. Nove elektronske
termostatske glave so polne inovativnih funkcij, ena od njih
je tudi sposobnost zaznavanja odprtega okno in samodejna
izključitev ogrevanja. Na ta način resnično optimirate porabo energije in stroške.
Izdelek Living Connect® je tudi najmanjša elektronska termostatska glava na tržišču. V letu 2010 je bila za svojo elegantno gladko obliko in funkcionalnost nagrajena s prestižno nagrado Reddot Design.
Living Connect® je del celotne družine izdelkov Living
by Danfoss, ki jih sestavljata še samostojna elektronska termostatska glava Living Eco® in klasična termostatska glava
Living Design®.
Danfoss d.o.o.
Milan Pogačar, 041 781 051
www.ogrevanje.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Prihranki. Udobje. Stil.
Prihranek energije in denarja.
Poskrbite za višje udobje bivanja z novimi radiatorskimi
termostatskimi glavami living by Danfoss.
Izberite ustrezno rešitev in si zagotovite najvišje udobje
bivanja in energijske prihranke.

3 rešitve
glede na vaše potrebe

Living design je klasična
termostatska glava modernega
designa, living eco je progamabilna, uporabniku prijazna termostatska glava, living connect
in Danfoss Link z brezžično
komunikacijo nadzorujeta
ogrevanje celotnega doma.
TM

TM

TM

TM

www.ogrevanje.danfoss.com
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Toplotna črpalka SANYO CO2
(zrak-voda) za ogrevanje
sanitarne vode in prostorov
do - 26 °C zunanje temperature
z visokimi izkoristki
ter energetskimi prihranki.
V svetu vlada pravi razmah novosti s področja ogrevanja in/ali hlajenja
s pomočjo toplotnih črpalk. Le redko
pa smo priča revolucionarnim tehnološkim rešitvam, ki jih praviloma predstavijo pomembnejši proizvajalci.
Japonski proizvajalec SANYO veliko časa posveča uresničitvam novosti, ki pomenijo drugačne inovativne rešitve. Ena takih je uporaba plina
CO2, ki, je negorljiv in okolju prijazen
(ne škoduje širjenju ozonske luknje
in ne povzroča učinka tople grede),
saj je naravni plin. Iz tehničnega vidika lahko ključne prednosti naprav, ki
uporabljajo plin CO2 pred napravami,
ki uporabljajo HFC (r410a,r407c) pline
strnemo v tri sklope.
-Prva prednost je veliko večja delovna temperatura, ki pri uporabi CO2
plina znaša 68°C in zaradi tega ni potrebno sistema pregrevati, v izogib
nastanka legionele ter vodnega ka-

mna, hkrati pa višja temperatura zagotavlja idealno zamenjavo obstoječe peči s sistemom radiatorskega
ogrevanja.
 Druga večja prednost je visok
količnik učinkovitosti COP, ki znaša
4,1, kar zagotavlja ekonomično delovanje z visokimi izkoristki ter prihranki pri energiji.
 Tretja zelo pomembna prednost pa je delovanje do -26°C zunanje
temperature, kar zagotavlja nemoteno delovanje tudi v najtežjih zimskih
pogojih.
Prednosti so se že potrdile tudi v
praksi, predvsem v Skandinaviji, kjer
so toplotne črpalke SANYO CO2 prava
tržna uspešnica že vrsto let.
Novogradnja ali zamenjava obstoječega ogrevalnega sistema sproži
vprašanje o tem, kakšno napravo za
ogrevanje boste uporabljali v prihodnje. Toplotna črpalka SANYO

Toplotna črpalka
SANYO CO2 z 223l
grelnikom.

CO2 toplotne črpalke
Jadran d.d. Sežana
Partizanska 69, SI-6210 Sežana
Tel: 05 7391 256
e-pošta: info@sanyo.si
www.sanyo.si

CO2 je prav gotovo, tako iz okoljevarstvenega kot ekonomičnega
vidika, upravičena rešitev. Nakup
toplotne črpalke je prav gotovo investicija za daljše časovno obdobje,
od katere pričakujemo udobno upravljanje in hitro povrnitev investicijskih
stroškov.
Dejan Ajdovec
Jadran d.d. Sežana

ZASTOPNIK ZA
SLOVENIJO
JADRAN trgovsko
podjetje d.d., Sežana
Partizanska cesta 69,
6210 Sežana, SLOVENIJA
Tel.: +386 5 7391 256,
faks: +386 5 7391 400,
e-pošta: ; www.sanyo.si
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IZOLIRANJE KLETNIH STEN
Zunanja kletna stena, kot tudi vsi ostali
elementi stavb, ki so v stiku z vlažno zemljo
ali celo pod nivojem podtalnice, se gradijo
vodotesno, kar pa za prijetno bivalno
ugodje ne zadostuje.
Hidroizolacijski sloj ogrevanih in neogrevanih kletnih
prostorov za ugodje bivanja obdamo s slojem toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS), ki ustreza zahtevam vgradnje pod nivojem terena (foto 1).

Zakaj toplotno zaščititi stene
v zemlji?
Tako
 zagotovimo temperaturno stabilnost v prostoru,
 preprečimo rosenje na hladni notranji površini stene,
 zaščitimo hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami,
 zaščitimo hidroizolacijo pred temperaturnimi vplivi in
s tem podaljšamo njeno trajnost.
Na konkretna vprašanja odgovarjamo preko
tel. 07 39 39 525 ter el. pošte nasvet@fibran.si .

foto 1 foto 2
foto 3 foto 4

ENERGIJSKI ŠČIT stene pod nivojem terena predstavljajo toplotno izolacijske plošče FIBRANxps 300-L, ki imajo ustrezne tehnične karakteristike za to namembnost.
Plošče FIBRANxps 300-L so površinsko gladke, z deklarirano tlačno trdnostjo 300 kPa (tlačna trdnost plošč ob
10% deformaciji je več kot 30 ton/m2) ter minimalnim vpijanjem, tako vlage pod vplivom difuzije, kot pri potopitvi.
Robovi plošč so stopničasto oblikovani (L-rob), da preprečijo
linijske toplotne mostove (povečan prehod toplote) na mestih medsebojnega stika. Stopničasto izvedeni robovi plošč
FIBRANxps 300-L tudi preprečijo zasipnemu materialu dostop do hidroizolacije in s tem hidroizolacijo posledično obvarujejo pred poškodbami.

Postopek nameščanja toplotne
izolacije kletnih sten
Plošče se nameščajo na ravno in čisto hidroizolirano površino tesno drugo poleg druge, z vrstičnim zamikom. S toplotno izolacijskimi ploščami FIBRANxps se pazljivo obloži
celotna površine zasute stene, vključno z bočnimi stranmi
temelja.
Neogrevane podzemne konstrukcije, kot so svetlobni jaški (foto 2), terase, hladne sosednje stavbe in druge posamezne konstrukcije, morajo biti od ogrevanega dela objekta
oddvojene oz. izolirane, da na teh delih preprečimo povečan prehod toplote in ostale nezaželene posledice tovrstnih
toplotnih mostov.
Plošče FIBRANxps se na hidroizolacijsko podlago namestijo s pomočjo lepilnih blazinic iz butilne gume
FIBRANstick (foto 3, foto 4) ali pa se uporabi ustrezna lepilna pena. Toplotno izolacijske plošče, ki bodo nameščene pod nivojem podtalnice, je potrebno lepiti po celotni
površini.

Debelina toplotne izolacije

Več o izolaciji kletnih sten ter ustreznih proizvodih
za druge namene uporabe najdete na spletni strani
www.fibran.si .

Minimalna debelina toplotne izolacije sten ogrevanih kletnih prostorov se določi po pravilniku (okoli 12 cm),
medtem ko se pri nizkoenergijskih stavbah, še posebej pri
pasivni hiši, debelina podzemne izolacije precej poveča. Za
nizkoenergijske objekte, kjer je potrebna debelina izolacije več kot 20 cm, se izolacija sme polagati dvoslojno. 
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Medsebojno lepljenje plošč se izvede po celotni površini
ali v pasovih po vertikalni smeri za nemoten odvod morebitne vode.
Zasute stene neogrevanih prostorov se zaščiti z minimalno debelino izolacije FIBRANxps 300-L, ki služi kot
mehanska zaščita hidroizolaciji in hkrati minimalna toplotna zaščita, s katero preprečimo rosenje in nastanek plesni
na stenah kletnih prostorov.

Za željeno toplotno učinkovitost
kletnih sten moramo posebno pozornost
posvetiti:
 medsebojnemu stiku plošč, da ne omogočimo povečanega prehoda toplote na spojih,
 izvedbi na prehodu med izolacijo kletne stene in fasadnega cokla,

 izvedbi na prehodu med izolacijo temeljev objekta in
kletne stene,
 izolaciji vogalov in kotov,
 detajlom toplotne izolacije instalacijskih prebojev in
neogrevanih jaškov,
 spojem ogrevanega in neogrevanega dela objekta …
V zemlji, kjer je prisotna vlaga in občasno tudi voda, hidroizolacija in FIBRANxps delujeta povezano; objekt mora
biti proti vdoru vode zaščiten s hidroizolacijo, ta pa mora
biti mehansko zaščitena s trdno in trajno učinkovito toplotno izolacijo. S kombinacijo hidroizolacijskega in nevpojnega toplotno izolacijskega sloja, kot je FIBRANxps, tako
hidroizolacija kot konstrukcija ohranjata trajnost, zaščitenemu elementu pa je dodatno zagotovljena toplotna
stabilnost.

Prihranite do 50 %
pitne vode
Z uporabo deževnice lahko prihranite
do 50 % pitne vode
Pitna voda postaja vse bolj dragocena surovina. V zadnjih 20 letih se je v odstotkih podražila bolj kot vsa goriva. Cena bencina se je v tem obdobju dvignila za približno
150 %, cena pitne vode pa celo za 350 %. Okoli 130 litrov
povprečne porabe vode na dan po osebi je kar precejšni
strošek in velika obremenitev za okolje.
Zavedati se moramo, da v današnjih časih pitna voda do
naših ne priteče sama od sebe. Za zmanjšanje porabe pitne
vode, mesečnih stroškov in zmanjšanje obremenjevanja
okolja lahko tudi mi nekaj storimo. Z uporabo deževnice za
splakovanje straniščnih školjk, za pranje perila, avtomobila
in zalivanje vrta, lahko prihranimo do polovice dragocene
pitne vode, ne da bi pri tem trpelo vaše udobje.

Vse za dobro kvaliteto vode
Večina gospodinjstev še vedno uporablja pitno vodo
za straniščne kotličke, pranje perila ali zalivanje vrta. Z enostavno vgradnjo podzemnega rezervoarja, npr. CARAT z
dodatno opremo, pridobite enostaven in cenovno ugoden
sistem za uporabo deževnice. Glede na vedno višjo ceno
vode, se vam nakup podzemnega rezervoarja hitro povrne.
Za normalno delujoč sistem potrebujete: rezervoar s teleskopskim pokrovom, ki je poravnan s terenom, filter, s kate-

rim se deževnica pred vstopom v rezervoar očisti in črpališče za distribucijo vode do porabnikov. Rezervoarji so dovolj
močni, da jih lahko ob pomanjkanju prostora na vrtu, vgradimo tudi v parkirišče ali dovozno pot. Več informacij o sistemih za deževnico poiščite na teh straneh.

Enostavna priključitev in izvedba
Priključitev dveh največjih porabnikov pitne vode, straniščnega kotlička in pralnega stroja, na sistem za izrabo deževnice, priporočamo vsem novograditeljem in vsem tistim,
ki se lotevajo večjih gradbenih posegov v hiši (prenova ko-
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palnic ipd. ). Za uporabo deževnice v hiši je potrebna namestitev dvojnih cevovodov do porabnikov. Za tiste, ki pa želijo uporabljati vodo samo za zalivanje, pranje avtomobila
in čiščenje hiše, poleg namestitve rezervoarja z vgrajenim
filtrom in potopnim črpališčem, nudimo tudi elemente za
enostaven ter udoben odjem vode kjerkoli na vrtu.

Visoko kakovostne
biološke čistilne naprave
Vrhunske male čistilne naprave za čiščenje odpadnih
voda iz gospodinjstev
Ekološka osveščenost vodi v iskanje čistejših, energijsko
manj potratnih in za naravo manj obremenjujočih rešitev.
Biološke čistilne naprave so nadomestilo za klasične greznice, ki so ekološko nesprejemljive. Iz biološke čistilne naprave
priteče prečiščena voda in zato ne obremenjuje okolja, kot
ga v nasprotju s tem klasična greznica. Prednost je tudi ta,
da je z biološko čistilno napravo manj stroškov, medtem, ko
je treba klasično greznico mesečno čistiti, kar narekuje tudi
strošek za mesečen odvoz. Investicija v biološko čistilno na-

pravo je skoraj enaka investiciji v primerno veliko greznico
z zaprtim sistemom, ki je sicer še dovoljena, je pa manj primerna zaradi višjih stroškov mesečnega odvoza oz.čiščenja.
Ob izpolnjevanju nekaterih zahtev, pa je možno vašo staro
greznico preurediti v učinkovito in okolju prijazno čistilno
napravo.
Čeprav se zdi odstranjevanje odpadnih vod iz gospodinjstev zaradi številnih uredb, zakonov in predpisov, ki se
jih mora upoštevati, na prvi pogled zapleteno, je zadeva dokaj enostavna. Pri nakupu previdnost ni odveč, saj je ponudba čistilnih naprav na slovenskem trgu velika. Pred nakupom se prepričajte ali naprava ustreza vsem predpisom,
ki zadevajo vgradnjo čistilne naprave (potrdilo o skladnosti,
certifikat o moči čiščenja, certifikat o vodotesnosti rezervoarja, certifikat o nosilnosti rezervoarja).

S pravim partnerjem in pravilno
izbranim sistemom boste trajno
pridobili, saj odpade, tako draga
kanalščina, kot tudi visoki stroški čiščenja
odpadnih voda iz klasičnih greznic.
Pokličite naše strokovnjake in skupaj
bomo našli primerno rešitev za vas.
ARMEX ARMATURE d.o.o.,
Ivančna Gorica
Tel. 01/78 69 270 ,
info@armex-armature.si
www.cistilnenaprave-dezevnica.si
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Enostaven prehod
na ogrevanje z lesnimi
peleti
Z naraščajočimi cenami
kurilnega olja in ostalih
naftnih derivatov, katerim
smo priča v zadnjih letih, se
veliko gospodinjstev po
Sloveniji sooča z vedno
višjimi stroški za ogrevanje.
Vprašanje je, kaj narediti?

Ena možnost je prehod na drva, s
katerimi bi postalo ogrevanje precej
cenejše. To pa hkrati pomeni tudi precejšen poseg v obstoječi sistem centralnega ogrevanja, saj je potrebno
zamenjati kotel, smiselno pa je vgraditi tudi zalogovnik toplote. Vendar je
uporaba drv zelo nepraktična, še posebej za nekoga, ki je bil vajen »razkošja«, ki ga ponuja kurilno olje, kot
je na primer vklapljanje in izklapljanje
po potrebi.

Peleti – lesna biomasa v
praktični obliki
Peleti so oplemeniteno gorivo iz
biomase, ki je stisnjena pod visokim
tlakom. Viri oplemenitene biomase so
v večini primerov stranski produkti žagarske in lesne industrije. V zadnjem
obdobju so lesni peleti postali zelo zanimiv energent, saj so v tem trenutku
praktično za polovico cenejši od kurilnega olja. Trenutno je za 1000 L kurilnega olja potrebno odšteti 930 EUR,
za 2 toni pelet, kar po kalorični vrednosti ustreza 1000 L kurilnega olja,

pa le polovico te vsote, to le okoli 460
EUR. Pri tem pa je potrebno poudariti, da so lesni peleti okoljsko tudi precej bolj sprejemljiv energent kot kurilno olje.
So pa peleti tudi precej bolj praktični za uporabo kot drva, saj dopuščajo vso fleksibilnost, ki jo omogoča
kurilno olje (vžig in izklop po potrebi).
To je še posebno učinkovito v primeru
stanovanjskih hiš, kjer toplo sanitarno
vodo pripravljajo s kurjenjem drv skozi vse leto.

Prehod na ogrevanje s
peleti
Da bi lahko izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja uporaba lesnih pelet,
dejansko ni potrebe po zamenjavi obstoječega kotla, v kolikor je ta prirejen
za trda goriva ali pa je kombiniranega
tipa z enim kuriščem. Taki kotli so namreč že pripravljeni tudi za enostavno
čiščenje pepela, ki nastaja pri kurjenju
lesnih pelet.
V primeru kotlov, ki so bili prvotno
namenjen le za kurilno olje, pa je možnost uporabe gorilnika na pelete odvisna kar od nekaj dejavnikov. V prvi
vrsti gre za vprašanje čiščenja pepela, ki ga gorilnik spiha v kurišča kotla,
zato je pogostost čiščenja odvisna od
prostornine kurišča. Da bi bilo čiščenje pepela, ki ga je po navadi potrebno opraviti enkrat tedensko, kar se da
praktično, bi moral imeti kotel urejen
dostop do kurišča na način, da se sprednja stran kurišča odpre na tečajih (po
domače povedano vratca, čeprav to

niso v pravem pomenu besede). V takem primeru, gorilnika ni potrebno
sneti z kurišča, da bi se ga dalo očistiti, saj ostaja pritrjen na vratcih.
Drugi omejitveni dejavniki so lahko premajhna velikost in/ali globina
kurišča in tudi prevelika zaprtost samega kurišča kotla, saj gorilniki na pelete slabše premagujejo tlak kot gorilniki na kurilno olje.
Za predelavo obstoječega sistema
ogrevanja seveda v potrebujemo primeren gorilnik na pelete. Ponudba na
trgu je zelo pestra, v grobem pa lahko
gorilnik razdelimo v dve skupini: hlajeni in nehlajeni.
Pri nehlajenih gorilnikih gre za to,
da gorilna komora gorilnika ni hlajena, zato jo je potrebno poriniti v samo
kurišče kotla, da ni izpostavljena zunanjemu okolju, saj bi tako bila vir toplotnih izgub in tudi možnih poškodb
(opeklin). To pa hkrati pomeni, da je
potrebno vratca kotla precej predelati, kar pomeni višje stroške predelave
in pa poseg v sam kotel, zato uporaba takih gorilnikov ni mogoča na vseh
kotlih (predvsem so problematični kotli na kurilno olje, ki imajo po navadi
precej manjša kurišča kot kotli prirejeni za trda goriva).
Vodno hlajeni gorilniki hladijo gorilno komoro in se z njihovo montažo načeloma ne posega v sam kotel,
kljub temu pa montaža ni enostavna,
saj je potrebno hladilno vodo speljati v sistem centralnega ogrevanja, potrebna pa je tudi nabava dodatne obtočne črpalke.
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Med hlajenimi gorilniki izstopa
gorilnik Fenix, katerega konkurenčna prednost pred ostalimi je ravno
v enostavnosti vgradnje na obstoječe kotle. To omogoča inovativno zasnovana gorilna komora, ki je zračno
hlajena, tako da se ob namestitvi ne
posega v vratca kotla, saj se gorilnik
enostavno prisloni/pritrdi na vratca.
Za hlajenje gorilne komore se sicer
uporabi zrak, ki se ga v gorilno komoro vpihava zaradi samega gorenja. S
tem, ko ta isti zrak speljemo po zunanjem obodu gorilne komore, se segreje (in obenem tako hladi komoro),
kar še izboljša kakovost gorenja lesnih
plinov v sami gorilni komori, obenem
pa ne prihaja do omembe vrednih toplotnih izgub.
Gorilnik Fenix odlikuje tudi napreden in patentiran vžigni sistem, ki
deluje na osnovi direktnega kontakta grelnega telesa in pelet. To pomeni precej hitrejši vžig pelet (v eni sami
minuti), hkrati pa precej nižjo porabo
električne energije za ta korak (tudi do
30-krat!).
Gorilnik na pelete Fenix ima vgrajen elektronski krmilni sistem, ki omogoča enostavno in učinkovito uravnavanje delovanja gorilnika (vklapljanje
in izklapljanje gorilnika po potrebi ter prehod med različnimi režimi
delovanja).

Izkoristite vse prednosti
lesnih pelet z enostavno
adaptacijo vašega
obstoječega kotla!

Kaj še potrebujete poleg
gorilnika
Gorilnik se dobavi skupaj s transporterjem za pelete (polžem), ki skrbi za doziranje pelet v gorilnik, odvisno od potreb (krmiljen je preko
elektronskega krmilnega sistema na
gorilniku). Uporabnik tako potrebuje
le še primerno posodo, ki bi služila kot
zalogovnik za pelete, ter seveda nabavo ustrezne količine in kvalitete peletov pri enem od številnih ponudnikov
v Sloveniji in že je pripravljen na precej cenejši oziroma bolj praktičen način ogrevanja.
Damjan Nemec, Inovateh d.o.o.

Primer kombinacije kotla
na trda goriva, gorilnika na pelete
s transporterjem in zalogovnika

IŠČEMO POOBLAŠČENE MONTERJE IN SERVISERJE
Zaradi povečanega povpraševanja in posledičnega
širjenja svoje prodajne in servisne mreže, podjetje
Inovateh d.o.o. išče nove monterje in serviserje za
izdelke pod blagovno znamko Fenix™, predvsem za
sledeče regije:
 Štajerska, Koroška, Prekmurje, Zasavje,
 Dolenjska, Posavje, Obala
Vse interesente prosimo, da se nam javijo na
elektronski naslov info@inovateh.si ali pokličejo na
040 165 360 (g. Boštjan Košir).

» Enostaven priklop gorilnika Fenix na obstoječe kotle
(kombinirane ali na kurilno olje) brez posebnih posegov.
» Revolucionaren vžigni sistem, ki zagotavlja najhitrejši
vžig ob minimalni porabi energije.

» Inovativno zasnovana gorilna komora, ki zagotavlja

Razvoj okolju prijaznih tehnologij in proizvodov
Inovateh d.o.o. Martinjak 81, 1380 Cerknica
Tel: 051 683 699, Fax: 01 709 20 28

daljšo življensko dobo tako gorilnika kot samega kotla.

Več informacij:

www.inovateh.si
info@inovateh.si
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Armacell certificiranim
izolaterjem Armaflex izolacij
nudi do 10 let garancije
za proizvode AF/Armaflex
Več varnosti z Armaflexovo sistemsko garancijo
Z Armaflexovo sistemsko garancijo predstavljamo edinstven
koncept na področju izolacij: usposobljeni instalaterji
izolacij Armaflex, certificirani s strani Armacella, lahko za AF/
Armaflex proizvode prejmejo do 10-letno garancijo in s tem
podaljšajo kvaliteto (zakonite) dveletne garancije. Namen te
ponudbe je dvig kvalitete in zanesljivosti instalacij izolacijskih
materialov. S tem konceptom želi podjetje pomembno
prispevati k “profesionalizaciji” na tem področju.

Jamstvo kvalitete na področju fleksibilnih izolacij: Armaflexova sistemska garancija (vir: Armacell)

Nova Armaflexova sistemska garancija certificiranim izolaterjem ne
daje samo konkurenčne prednosti;
projektanti, investitorji in ostali uporabniki tako z novim jamstvom kvalitete samo pridobijo. V hladilni tehniki je zanesljivost nujno potrebna:
Armacell izpostavlja tehnične krakteristike (odpornost proti difuziji vodne
pare, toplotna prevodnost in požarna klasifikacija) “premium proizvoda” AF/Armaflex rednem internem
in zunanjem nadzoru. Na občutljivem področju obešenja cevne instalacije Armafix AF cevni nosilci zagotavljajo varen in zaprt izolacijski sistem.
Vendar je sistem lahko odličen samo v
primeru kvalitetno postavljene izolacije. V ta namen je podjetje Armacell
že več let usposabljalo instalaterje/
izolaterje za pravilno instalacijo elastomernih izolacijskih materialov.
S strani podjetja Armacell so zdaj
lahko certificirane usposobljene izolaterske firme in z daljšo garancijo
samo pridobijo. Podjetje nagrajuje
uporabo/vgradnjo sistemske rešitve,
ki sestoji iz izolacije AF/Armaflex in
cevnih nosilcev Armafix AF, s projek-
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tno 10- letno garancijo. Projekt mora
biti s strani podjetjs Armacell registriran vnaprej. Zavarovana vrednost je
en milijon evrov.
Ta koncept je izjemno uspešen v
Nemčiji in na Nizozemskem, kjer je že
veliko certificarnih izolacijskih podjetij in ti lahko potrdijo vse prednosti
sistemske garancije Armaflex. V teh
državah sta kvaliteta izolacij in kvalitetna instalacija na prvem mestu.
V ostalih državah pa se glede na
povečano povpraševanje po usposabljanju/certificiranju izolaterjev miselnost tudi na tem področju spreminja na bolje. Za možnost tečaja/
certificiranja prosim pokličite:
Milivoj Stanovnik,
Application Engineer/Certification
mob.: 041/ 635 991,
email: mile.stanovnik@armacell.com

Armacell je proizvajalec tehničnih pen in vodilni
na trgu fleksibilnih tehničnih izolacijskih materialov. V finančnem letu 2010 je firma imela okoli
427 mio € bruto letnega prometa. Skupina podjetij
ima 18 tovarn v 12 državah. Sedež podjetja je v
Münsteru, Nemčija. Neodvisno od ARMAFLEXa,
vodilne znamke na področju fleksibilnih tehničnih
izolacij, približno 2,500 zaposlenih firma proizvaja
tudi termoplastične izolacijske materiale, obložne
sisteme za izolacije, posebne pene za različne
industrijske aplikacije, šport in prosti čas. Ostale
informacije o podjetju so na voljo tudi na
www.armacell.com.

Lahko se tudi prijavite pri vašem dobavitelju Armaflex izolacij.

Edinstveno. Trojna zaščita

Armacell Switzerland AG · Brunnmatt 522 · CH-6264 Pfaffnau
Informacije na voljo pri Vaših distributerjih ali - Milivoj Stanovnik
tel/faks 01/ 427 23 04 . GSM 041/ 63 59 91
www.armacell.com · www.armacell.si · e-mail: mile.stanovnik@armacell.com
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AF/Armaflex Microban & Armafix AF zdaj z do 10 letno sistemsko garancijo.
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Vi želite da izolacijski sistem zagotavlja dolgoročno zanesljivost, varno požarno klasifikacijo in nadzorovane tehnične
karakteristike, potem je Armacell pravi naslov.Vi želite da vam usposobljeni instalaterji/izolaterji profesionalno
izolirajo sistem in dodatno poskrbijo za čisto okolje, potem je izbira Armacella prava rešitev.
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Aktivna antimikrobna zaščita - 10letna sistemska garancija - Evrorazred B-s3,d0
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Podjetje
Solar Tehnik d. o. o.
Ustanovitelji podjetja Solar Tehnik
d. o. o. so leta 2006, v sodelovanju s
podjetji iz tujine, začeli s testiranjem
in raziskovanjem izdelkov, s katerimi
se pridobiva električna energija iz obnovljivih virov. Podjetje je postavilo in
testiralo več teh proizvodov v obliki
fotovoltaičnih central ter hišnih vetrnic na območju Slovenije in Avstrije.
V zadnjih letih so testi pokazali daleč
najboljše rezultate za proizvode, katere zastopajo. V letošnjem letu je bilo
ustanovljeno novo podjetje pod imenom Solar Tehnik d.o.o., ki v sodelovanju s podjetjem Enos Energetika,
prodaja, montira in vzdržuje fotovoltaične elektrarne.
Podjetje Solar Tehnik zastopa priznanega nemškega proizvajalca solarnih modulov Bauer, ki daje velik poudarek kakovosti in učinkovitosti, vse
od izbire materiala pa do proizvodnje
in dobave. Solarni moduli so tekom
proizvodnje izpostavljeni zahtevnim
testom za preverjanje kakovosti ma-

Podjetje Solar Tehnik na sejmu MOS 2011

teriala in izdelave. V Bauerjevem lastnem logističnem centru se opravi
naključen preizkus modula, ki je pripravljen za odpremo.Omenjeni nemški proizvajalec dela na tem področju
že dobrih 27 let, kar je med drugim
tudi garancija za kvaliteto proizvodov.

Lastnosti solarnih
modulov Bauer:
¾¾ do 10 let garancije za izdelek,
¾¾ garancija za zmogljivost – najmanj 90 % več kot 10 let in najmanj
80 % preko 25 let,
¾¾ zagotovljen pozitiven učinek tolerance izhodiščne moči za večino serijskih modelov Bauer,
¾¾ pred najtežjimi pogoji ozračja
jih ščitijo prekrivno okrepljena stekla
in solarni moduli, vgrajeni v EVA folijo
ter na zadnji strani s PET folijo,
¾¾ visoko kvaliteto zagotavlja tudi
simulacija ciklov temperature, skupaj
s parnimi preizkusi in preizkusi izpostavitve različnim pritiskom,

¾¾ pred vsako odpremo strokovnjaki preizkusijo naključno izbran modul kvalifikacije, v skladu s IEC 61215,
IEC 61730-1, -2: 2004 in EN 61730-1, -2:
2007,
¾¾ članstvo v PV krogu zagotavlja
tudi ekološko deponiranje zastarelih
modulov,
¾¾ različni certifikati, od TUV, MCS,
UL do VDE, odvisno od serijskega
modela
Brezhibno delovanje fotovoltaičnega sistema pa omogoča le izbrano
usklajena paleta vseh komponent.
V septembru je podjetje Solar
Tehnik razstavljalo solarne module
na 44. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju – MOS 2011. Na sejmu je
podjetje pridobilo okoli 70 ponudb za
prodajo sončnih elektrarn, ne samo
na področju Slovenije, marveč tudi
na področjih nekdanje Jugoslavije
(Makedonija, Srbija, Kosovo in BiH), od
katerih jih je 35 že opravilo meritve in
pripravilo ponudbe.

Testna postaja (hibridni sistem) Marina Portorož
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Konjušnica Hofheim, Langenhain - 718 panelov moči 125,65 kWp

Privatni objekt - 53 panelov, moči 9,10 kWp

V naslednjem letu prihaja podjetje Renault na tržišče s štirimi novimi
modeli električnih avtomobilov, kateri bodo lahko prevozili okoli 400 kilometrov z enim polnjenjem. Podjetje
Solar Tehnik razvija polnilnico električnih avtomobilov. Ta polnilnica bo
edina v Evropi, katera pridobiva energijo iz OVE (obnovljivih virov).

Solarni moduli BAUER

 Visoki standardi za zagotavljanje kakovosti
 Izjemna učinkovitost delovanja
 Projektno načrtovanje - od začetne faze do končne izvedbe
 Dolga življenjska doba - najmanj 25 let

Hinter der Mühl 2
55278 Selzen | Nemcija
Tel. +49 (0) 6737-80 81-0
Fax +49 (0) 6737-80 81-10
info@bauer-solarenergie.de
www.bauer-solarenergie.de

Tel. 041/470-923, 031/811-451
www.solartehnik.si
info@solartehnik.si
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Ogrevanje s peleti in
drvmi hkrati
Nova kombinirana
peč podjetja SHT iz
Salzburga – thermodual TDA z dvema
ločenima kuriščema

devamo polena, peč jih pa ponovno samodejno vžge.

V sosednjih državah lastniki
gozdov, kot najpogostejši uporabniki TDA peči, zelo dobro
poznajo uporabnost teh ogrevalnih naprav. Proizvajalec tokrat preseneča z novostjo, edino tovrstno pečjo, ki omogoča
dvojno delovanje, hkrati lahko
glede na potrebe nalagamo
polena in pelete in to brez demontaže ter montaže ustreznih
delov na peči. Peč je idealna rešitev za uporabnike, ki morajo
vsak dan zdoma.

Tovrstna peč je edina na
trgu, ki omogoča dvojno delovanje, brez da je potrebna demontaža in montaža (npr. menjava gorilne mreže). V Avstriji
in Nemčiji že dolgo poznajo koristi teh peči, 5000 delujočih je
dobra spodbuda, da proizvajalec vlaga v razvoj, proizvodnja
pa se letno podvoji. Peč je idealna za ljudi, ki razpolagajo z gozdom in so vsakodnevno zdoma.

Idealna izbira za
vsakodnevno
odsotnost z doma

Posebnost delovanja

Za nizkoenergijske in
pasivne hiše

V prvem kurišču peči gorijo peleti in sicer z avtomatskim
doziranjem iz prigrajenega 200
l zalogovnika pelet, s celično
zaporo varovanja povratnega
ognja ter avtomatskim odpepeljevanjem. Peleti izgorevajo
čez komoro, v katerih se nahajajo drva, če jih ročno naložimo.
Ko se polena vnamejo, se delovanje peletov ustavi, dokler
polena ne pogorijo in napolnijo zalogovnik ogrevne vode
na najvišjo možno temperaturo (odvisno od količine polen v
175 l kurišču za polena). Ko temperatura v zalogovniku pade
pod nastavljeno temperaturo,
se vklopi avtomatski odjem in
vžig pelet. Naprava omogoča,
da medtem lahko ponovno na-

Kaminska peč RIKA, model
EVO AQUA, je odlična rešitev za
ogrevanje celotne pasivne ali
nizkoenergijske hiše. Izbirate
lahko med pečmi z nazivno
močjo od 9 do 15 kW, kar zadošča za 300 ali več m2 ogrevanih površin. Peč dosega izredno
nizke emisije CO in ima certifikat o zrakotesnosti za pasivne
gradnje. Dozirni sistem za pelete deluje preko celične zapore proti povratnega ognja in je
izdelan po najstrožjih normativih glede šumnosti same ogrevalne naprave. Dozirni sistem
je izredno tih, skoraj neslišen,
mnogo tišji od novega ventilatorja na računalniku. Dejansko
se sliši samo padanje pelet v
gorilno komoro.

Skladiščenje pelet
Pelete lahko skladiščimo
tudi v kleti ali izven objekta.
Kaminska peč jih naloži s pomočjo vakuumskega sesalnega
sistema in omogoča transport
pelet tudi do 15 m razdalje in 5
m višinske razlike. Peč za ogrevanje celotnega objekta potrebuje zalogovnik vode (vsaj 300
l). Če predvidevate še podporo sonca in pretočno sanitarno
vodo, priporočamo zalogovnik 800 ali 1000 l, da premosti
delovno temperaturo kamina
(deluje kot amortizer med proizvodnjo toplote in porabo, ter
je nujen za pravilno optimalno
delovanje).
Kaminska peč zagotavlja
deklarirano oddajo energije
15 % v prostor in 85 % v vodo,
kar pomeni, da prostor, kjer je
kamin inštaliran, ne pregreva

Zunanjost kotla

zalogovnika in samega objekta. V prostoru, kjer je peč inštalirana za čas, ko peč ni v obratovanju, nujno potrebujemo
radiator ali talno ogrevanje.

Ni bojazni za uhajanje
CO
Kaminska peč EVO AQUA
ima 100 % zrakotesnost in zajem zunanjega zraka. Pomeni,
da lahko imamo v hiši podtlak
ali nadtlak, da je v primeru nizkoenergijske ali pasivne hiše v
objekt integrirana rekuperacija
upiha in odvoda. Pri tem postopku ne bo strahu uhajanja
CO v prostor.

Več na
www.agni.si
051 20 66 82

Prerez kotla
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Rika ponuja inovativne
prednosti
Ricatronic – inovacija 3. generacije
Zahteven investitor ob
izbiri kamina išče udoben,
varčen in okolju prijazen
sistem ogrevanja.

Optimalna učinkovitost in
čas nalaganja
Užijte hitro in enostavno pot do
prijetne toplote z Rikatronic kamini
nove generacije. Senzorsko krmiljena
Rikatronic regulacija v vsaki fazi zgorevanja samodejno dovaja natančno
količino potrebnega zraka, da je dosežena maksimalna učinkovitost in
varčnost. Rikatronic pokaže najprimernejši trenutek za dolaganje drv.
Rezultat tega je idealno podaljšanje
intervalov nalaganja. V načinu Eco
Modus bo trajanje žerjavice dodatno
podaljšano za še daljše ogrevanje in
akumuliranje toplote.

Ekstremno varčen in
ekološki
Do 50 % manjša poraba drv zaradi ohranjanja žerjavice in podaljšanja
intervalov nalaganja, zagotavlja ekstremno varčnost pri porabi goriva, s
čimer v primerjavi z ročnim upravljanjem zagotovimo zmanjšanje emisij
na minimum. Vidni kamni v kakovostnem dizajnu zagotavljajo senzacio-

nalno dolgo sevanje toplote. Prijetno
klimo v prostoru dosegamo tudi, ko v
kaminu že nekaj časa ne gori.

Kurišče iz kakovostnega
šamota
Dodatna debelina specialnega
»šamota«, s katerim je obloženo RIKA
kurišče, omogoča, ne samo višje temperature, marveč poskrbi tudi za obču- 
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tno čistejše zgorevanje. S tem se zagotovi večja varnost in daljša življenjska
doba. Zaradi višjih temperatur v kurišču, vsak RIKA kamin zagotavlja optimalno zgorevanje z maksimalno
energijsko učinkovitostjo, kot tudi najboljše vrednosti emisij. Tu se seveda
zagotavlja do 50 % prihranek na gorivu in prijaznost do okolja.

Dodatna varnost in barva
brez vonja
Absolutno tesna in, pri najvišjih
temperaturah proti krivljenju odporna, masivna lita vrata poskrbijo tako
za optimalno varnost, kot tudi za najboljšo cirkulacijo in učinkovitost zgorevanja. Za RIKA peči se uporablja iz-

ključno posebne barve, ki so odporne
na visoko vročino, so dokazano vrhunske kakovosti in skorajda brez to-

pil. Omogočajo ogrevanje brez vonja
po topilu. Že od začetka.
Andrej Gruden

S ČIM SE BOMO GRELI
V PRIHODNOSTI?
Do pred kratkim je veljalo, da se z
elektriko ogrevajo le tisti, ki nimajo izbire. Čeprav ta energent povezujemo
z visoko učinkovitostjo (izkoristkom)
in razvito infrastrukturo, ni zdržal v
tekmi, z nekoč poceni plinom in kurilnim oljem.
Danes je situacija povsem drugačna. Nestabilni trg fosilnih goriv je v precejšnji meri izenačil cene energentov
in elektriko “vrnil v igro”. Dokaz naraslega povpraševanja najdemo v enormnem povečanju ponudbe novih rešitev ogrevanja s tem energentom.
Dvig cen in nezanesljiva dobava
mineralnih olj in plina sta prisilila države EU, da vse sile usmerijo v manjšo
odvisnost od teh energentov. Začrtan
je bil program ‘Inteligentna energija
za Evropo’, ki podpira energetsko politiko Unije v skladu z ‘Zeleno knjigo
o varnosti oskrbovanja z električno
energijo’ in z ‘EU strategijo za trajnostno, konkurenčno in varno energijo’.

Poleg tega se gradi nov in veliko bolj
konkurenčen evropski energetski trg,
ki prinaša varnost oskrbe in nižje cene
električne energije. Veliko sredstev se
usmerja v razvoj pridobivanja “čiste”
električne energije iz vodika in gorivnih celic. Majhne hidro in vetrne elektrarne rastejo širom EU »kot gobe po
dežju«. Vsaka individualna raba alternativnih virov energije je sofinancirana s pomočjo EKO skladov. Po drugi
strani pa so že tako predraga fosilna
goriva obremenjena z višjimi davki.
V Sloveniji smo sprejeli ‘Resolucijo
o nacionalnem energetskem programu’, ki predvideva od leta 2007 postopno povišanje davčnih obremenitev za mineralna olja in pline, ki se
uporabljajo za ogrevanje v široki rabi
(Uradni list RS, št. 57/2004, str. 7390).
Če torej primerjamo energente, potem ni dvoma, s čim se bomo
v prihodnosti najbolj racionalno greli. Zagotovo s “čisto” elektriko. Tisti, ki

bodo imeli možnost, jo bodo kombinirali z alternativnimi viri energije.
Iz zgoraj opisanega izhaja tudi filozofija našega izdelka. Visoko učinkovit
ogrevalni sistem, ki nudi kvalitetno
in varno ogrevanje z uporabo “čiste”
elektrike iz omrežja, z možnostjo
direktnega priklopa na alternativne
vire energije.

Novi Časi Nove Rešitve:
TALNO IN STENSKO
OGREVANJE NA 12 V
Nudimo vam izjemno ekonomičen
ogrevalni sistem, ki se prilagaja vsem
vašim zahtevam. Izbirate lahko med
talno, stensko, stropno ali kombinirano izvedbo, z namestitvijo ogrevalnega telesa pod ali nad estrih oz. omet.
Pri adaptaciji lahko ogrevalne trakove
položite tudi na obstoječe talne obloge. Ne glede na postavitev vam zagotavljamo vrhunsko bivalno ugodje!
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Ekstremno veliko ogrevalno telo
pokriva celo do 80 % površine tal, zaradi česar so temperature ogrevanja
zelo nizke. Torej ni nobenih negativnih vplivov na ožilje.
Za instaliranje ne potrebujete dimnika, prostora za energetiko (kurilnice) ali skladišča energentov. Vse, kar
potrebujete, je elektrika iz omrežja ali
iz alternativnih virov energije (sonce,
veter ...). Sistem deluje na popolnoma
varnih 3-24 V nizke električne napetosti, vendar kljub temu nima omejitev. Enako kvalitetno greje, tako posamezne prostore kot celotne stavbe
ali hale.
Redno vzdrževanje ni potrebno!
Do izrednega pa pride zelo redko in
ne predstavlja večjega finančnega
zalogaja.
Nizka začetna investicija, zelo
majhna poraba energije, zanemarljivi stroški vzdrževanja in trajnost - vse
to so prednosti ogrevalnega sistema
I-eco. Poleg tega nudimo 25-LETNO
GARANCIJO NA OGREVALNO TELO!

Nezahteven priklop na
alternativne vire energije!

Uporabnost!
PREDNOSTI
 NE potrebujete dimnika
 NE potrebujete skladišča ali kurilnice za postavitev peči
 DOVOLJ je elektrika iz omrežja
ali alternativnih virov
 Sistem deluje na 3-24 V nizke
električne napetosti
 NI rednega vzdrževanja
 Polaganje na obstoječo površino
 Življenjska doba trakov traja več
kot 100 let
 Trakove lahko prevrtate ali zmočite oz. potopite v vodo
Ekstremno veliko ogrevalno telo
zagotavlja zelo nizke temperature
ogrevanja.
BREZ NEGATIVNIH VPLIVOV NA
OŽILJE!
Sistem deluje na varnih 3-24 V nizke električne napetosti. Ogrevalne

trakove lahko brez posledic prevrtate
ali zmočite oz. potopite v vodo.
VARNOST!

Ekonomičnost
Ekonomičnost ogrevanja določa
višina začetne investicije, cena energenta, učinkovitost ogrevalnega sistema, strošek vzdrževanja in trajnost.

1 - ZAČETNA INVESTICIJA
Ogrevanje I-eco spada med t.i. lokalna ogrevanja, za katera je značilno, da ne potrebujejo kurilnice, dimnika ali skladišča energentov. Zato
so bistveno cenejša od centralnih
sistemov. Stroški izgradnje kurilnice,
dimnika in skladišča energentov navadno presegajo kompletno začetno investicijo lokalnega ogrevanja.
Ko govorimo o začetni investiciji,
moramo poudariti, da z vgradnjo talnega ogrevanja prihranite 10 % stanovanjske površine. Pri tem lahko pohištvo razporedite tako, kot vam je všeč,
ne pa tako, kot vam to narekuje postavitev ogrevalnih teles.

2 - UČINKOVITOST
OGREVANJA (PORABA)
Pri ogrevanju I-eco ne prihaja do
energetskih izgub, značilnih za centralne sisteme (izgube kotla in izgube
pri prenosu energije do ogreval). Kot 

sedež podjetja: X graf, d.o.o. | Valjavceva ulica 8 | 4000 Kranj

Enakomerno oddajanje toplote
in skoraj idealen temperaturni profil omogočata IZJEMNE BIVALNE
POGOJE!
Montaža brez dimnika, prostora za

energetiko (kurilnice), skladišča energentov in vidnega ogrevalnega telesa. Vse to pomeni 10 % PRIHRANEK
STANOVANJSKE POVRŠINE!
Manj prahu, pršic, bakterij in alergij ter s tem IZBOLJŠANA HIGIENA!
Ogrevalni sistem je primeren za
celovite ali delne rešitve, za stanovanjske ali delovne prostore, za vse
vrste talnih oblog - pri novogradnji ali
adaptaciji.

X graf, d.o.o. | Jezerska cesta 93 | 4000 Kranj | www.iecoteam.com | info@iecoteam.com | 04 204 30 53 | 070 821 750
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talno ogrevanje ima skoraj idealen
temperaturni profil. Veliko ogrevalno
telo omogoča izredno nizek temperaturni režim. Regulacija je direktna, za
vsak prostor posebej.
Tako so izpolnjeni vsi pogoji za maksimalni izkoristek toplotne energije!

vrtate ali potopite v vodo. Glede na
življenjsko dobo objektov, lahko rečemo, da predstavljajo trajno rešitev
brez amortizacije.
Napajalni sklop je preprost in zanesljiv, zato je eventuelno izredno
vzdrževanje redko in ne predstavlja
večjih stroškov.

3 - STROŠKI VZDRŽEVANJA
IN ŽIVLJENJSKA DOBA

BIVALNO UGODJE

Redno vzdrževanje ni potrebno.
Zato ne boste imeli vsakoletnih stroškov vzdrževanja kotla, cistern, dimnika in ogrevalnih teles.
Ogrevalni trakovi so zaščiteni pred
mehanskimi in kemičnimi obremenitvami. Brez posledic jih lahko pre-

Nizek temperaturni režim in veliko ogrevalno telo omogočata prijetno bivanje v prostoru. Naj naštejemo
nekaj prednosti:
 enakomerno in uravnoteženo
oddajanje toplote;
 enakomerna porazdelitev tem-

perature po tleh in prostoru;
 skoraj idealen temperaturni profil (tople noge in hladna glava);
 izbira temperaturnega režima
za vsak prostor posebej;
 sprejemljivost z vidika ureditve
prostora;
 ogrevalni sistem ne povzroča hrupa, neprimernih vonjav, kroženja prahu in povišane telesne
temperature
 dobre regulacijske lastnosti;
 možnost izbire talne, stenske ali
kombinirane izvedbe.
Z DRUGIMI BESEDAMI, ENA SAMA
VEČNA POMLAD!

OKOLJU PRIJAZNO
OSVETLJEVANJE OBJEKTOV
ZA OGLAŠEVANJE
Hotel Habakuk, Maribor, 5. oktobra 2011
Društvo Temno nebo Slovenije
je v Ljubljani in v Mariboru organiziralo predavanje Okolju prijazno
osvetljevanje objektov za oglaševanje. Kot vabljena predstavnica revije
Energetik, sem se udeležila predavanja v Mariboru, v Hotelu Habakuk.
V uvodnem delu je ga. Erika
Pogačnik Kokol iz društva Temno
nebo Slovenije pozdravila udeležence
strokovnega predavanja in se zahvalila za udeležbo. Zatem smo prisluhnili
zanimivemu predavanju po posameznih sklopih.

da je število objektov za oglaševanje preraslo vse meje dobrega okusa. Zunanje oglaševanje je velik problem tudi iz gospodarskega vidika.
Zavedati se moramo, da plačujemo
oglaševanje potrošniki v ceni izdelkov. Panoji z reklamnimi sporočili, ki
so že na vsaki njivi in travniku, so močan motor potrošništva, ki pa je eno
glavnih gonil podnebnih sprememb.
Nenehno smo priča naraščanju turizma. Turisti prihajajo v Slovenijo ravno

zaradi neokrnjene narave. Brniško letališče, sprehajališča ob morski obali
in še bi lahko naštevali, so prenatrpani z reklamnimi panoji. Turistom se zapira prekrasen pogled na planine, na
lepote morja, na našo lepo kulturno
dediščino in so seveda razočarani nad
našim početjem. Regulativa zunanjega oglaševanja je zelo ohlapna in čedalje manj je kriterijev, katerim morajo
zadostiti oglaševalci. Zunanjo oglaševanje je prepuščeno lokalnemu nivoju. Vsi pa vemo, da bo treba te zadeve
urediti na državnem nivoju.

1. Renata Karba,
Umanotera: Okoljski in
družbeni vidik zunanjega
oglaševanja

2. Gregor Vertačnik,
Društvo Temno nebo
Slovenije: Fizikalne
lastnosti osvetljevanja

Gospa Renata Karba z nevladne
organizacije UMANOTERA je dejala,

Svetlobno onesnaževanje je pravzaprav dvig nivoja naravne osvetlje-
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3. Andrej Mohar, Društvo
Temno nebo Slovenije:
Objekti za oglaševanje
– primeri dobre in slabe
prakse

nosti okolja, ki ga povzročajo umetni
viri svetlobe. Človek spreminja noč v
dan. Seveda prihaja zaradi tega do
motenj bioritma pri človeku (spanje),
moten pa je tudi ritem nočnih živali. Ne nazadnje pa je to povezano s
stroški porabe električne energije, ki
pa niso majhni. Neprimerno nameščena razsvetljava (premočno osvetljevanje) povzroča veliko svetlobno
onesnaževanje.
13. člen Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja ureja:
- Zunanja osvetlitev je dovoljena,
če je velikost oglasne površine večja
od 20 m2 in če je razsvetljava oglasnih
panojev izklopljena v času od 0.00
do 5.00 zjutraj. Razsvetljava oglasnih
panojev mora biti čez dan ugasnjena. Premočno osvetljen oglasni pano
je velik svetlobni onesnaževalec.
Uredba, ki je mila na področju oglaševanja, omejuje moči svetlobnih virov
na kvadratni meter površine. Takšen
način je razumljiv vsem, ki postavljajo
objekte za oglaševanje.

Beli napisi povzročajo največ svetlobnega onesnaževanja, pogosto
bleščijo. Oglaševalci pogosto prodajajo „belino“, bolje bi bilo imeti svetle znake na temnem ozadju. Znaki v
prometu morajo biti skrajno enostavni in ne preveč osvetljeni. Osvetljeni
objekti ob cestah poslabšujejo prometno varnost in so v večini razvitih
držav EU prepovedani. Če želite biti na
reklamnem panoju opaženi, poskrbite, da boste na temni površini edini
oglaševalec
Primeri dobre prakse:

- Banka UBS, Basel v Švici – priznana in odlično stoječa banka ima
napis na okenski niši stare zgradbe.
Mimogrede, v središču Basla je nekajkrat temneje kot v Mariboru
- NOVARTIS – napis na glavni stolpnici je tudi edini napis te priznane
farmacevtske firme, ki ga je moč videti v Baslu.
- CREDIT SUISSE – napis na okenski

niši v Baslu.
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Primer slabe prakse

Ko pa pridemo v Slovenijo, je zgodba popolnoma drugačna. Reklamne
panoje osvetljujemo tudi do 200-krat
intenzivneje kot je potrebno, kar je
seveda povezano z visokimi stroški.
Švicarji imajo neskončno več denarja
kot Slovenci, pa se ne obnašajo tako
razsipniško kot mi v Sloveniji.
V društvu Temno nebo Slovenije
pogosto dobivamo pritožbe zaradi
motečih in preveč osvetljenih objektov za oglaševanje. Ljudje se pritožujejo nad preveliko osvetljenostjo nočnega okolja, kar moti ritem spanja. Po
številu in intenziteti osvetljenih reklamnih panojev, je Slovenija najbolj podobna Ameriki. Za občane so najbolj
moteči LED prikazovalniki. V Sloveniji
se že pojavljajo prve tožbe zaradi motenja posesti, ki jih povzročajo objekti
za oglaševanje.
Primer slabe prakse: najdražji hotel
v Sloveniji – Palace v Portorožu, katerega sobe osvetljuje LED prikazovalnik.

Objekti za oglaševanje in
prometna varnost
Ob avtocestah v Nemčiji in Avstriji

Primer dobre prakse

ne vidimo reklamnih panojev. So
samo obvestila s fotografijami ljudi, ki
so zaradi neprevidnosti izgubili življenja – kot opozorilo drugim voznikom.
Pri nas pa imamo na reklamnih panojih lepotice s krasnim perilom, reklamne table z oglasi mobilne telefonije
– spodbujati telefoniranje pri 130 km
/h, kar je nesmiselno in zelo nevarno.
Le kdo gleda te osvetljene reklamne
panoje ponoči po 24. uri, ko velika
večina ljudi spi? Bleščanje reklamnega panoja ob avtocesti ubija! Ob cestah oglašujejo zavarovalnice, kar je
absurd, saj s tem ogrožajo prometno
varnost in sebi povečujejo stroške, ki
jih morajo izplačati, kot posledice prometnih nezgod.
Na žalost pa ugotavljamo, da je
uredba o mejnih vrednostih objektov za oglaševanje zelo mila. Če je
objekt v skladu z uredbo, še ne pomeni, da je okolju prijazen. Na območju, ki ni osvetljeno, se osvetljeni
objekti za oglaševanje ne smejo nameščati. Argument, da zunanje oglaševanje povečuje gospodarski razvoj,
ne drži. Najbolj ekonomsko razvite dr-

Primer dobre prakse

žave, kot recimo skandinavske države,
Švica, Nemčija, Avstrija, imajo najmanj
zunanjega oglaševanja.
Primer slabe prakse: Navzlic
pravnomočni sodbi, ki jo je na osnovi
tožbe občana izreklo sodišče, LED
prikazovalnik na stolpnici na Trgu
republike 3 še naprej moti občane
Ljubljane. Takšni LED prikazovalniki so
pravi energetski požrešneži, saj imajo
priključno moč okoli 40.000 W.
Primeri dobre prakse: svetlobni
napisi Ford, VETO, Danfoss (Ljubljana)
Napotki za (okolju prijazno) osvetljevanje objektov za oglaševanje
1. Omejitev svetlost na 6 d/m2 (modra barva se odlično vidi že pri 2 cd/
m2).
2. Uporabljajte svetle napise in
znake na temni podlagi.
3. Uporabljajte barve in ne reklamirajte beline.
4. Osvetljeni objekti naj bodo lepi
in majhni, vaš napis naj bo edini na
zgradbi.
5. Poskrbite, da v bližini znaka vašega podjetja ne bo reklamnih sporočil.
6. Ugašajte osvetljene objekte
izven delovnega časa. Ponoči vaši
kupci spijo in ne potrebujejo vaših
sporočil.
Po zaključku predavanj se je razvila živahna diskusija. Vsi udeleženci
smo bili enotnega mnenja, da si tovrstnih predavanj še želimo.
Ohranimo Slovenijo tudi našim kasnejšim rodovom!
Olga Poslek

Primer dobre prakse
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HIŠNA SOLARNA
ELEKTRARNA
Zgradba opremljena z dovolj velikim številom solarnih
modulov, lahko zagotovi popolno neodvisnost od javnega
električnega omrežja.
Sestavek obravnava samostojni fotovoltaični sistem nazivne moči 3 kW, ki zadostuje za povprečno družinsko hišo.
Sistem je zasnovan tako, da znaša skupna vršna moč solarnih modulov 600 W (8 modulov, Wp = 75 W) in zadostuje za
oskrbo stanovanjskega objekta z električno energijo na lokaciji, kjer je celoletno sončno obsevanje primerno. PV sistemi so lahko priključeni na javno električno omrežje in viške
električne energije oddajajo v omrežje. Tako dosežemo, da
je delovanje PV sistema učinkovitejše.

1. Načrtovanje in dimenzioniranje
fotovoltiačnega sistema
Pri načrtovanju in dimenzioniranju fotovoltaičnega sistema površina stanovanjske zgradbe ne vpliva na velikost
sistema. Potrebna moč sistema je izključno odvisna od števila porabnikov, ki jih nameravamo priključiti na sistem in
od povprečnih dnevnih potreb po električni energiji. Pri takšnem planiranju je potrebno v naprej izključiti pripravo tople sanitarne vode, saj je segrevanje vode s pomočjo električne energije, sigurno najneracionalnejša raba energije.
Za pripravo tople vode so najprimernejši sprejemniki sončne energije. S fotovoltaičnim sistemom napajamo samo potrebne osnovne elemente solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode.
Samostojni fotovoltaični sistemi omogočajo avtonomno
napajanje s električno energijo. Električna energija iz solarnih modulov shrani v akumulatorskih baterijah za čas, ko je
sončno sevanje prešibko za delovanje sistema (ponoči, slabo
vreme). Solarni regulator ščiti akumulatorsko baterijo pred

prenapolnjenjem in prevelikim izpraznjenjem. Porabniki
delujejo na izmenično napetost 230 V, ki jo s pomočjo razsmernika pretvorimo iz enosmerne napetosti. Na sliki 1a,1b
in 1 c so prikazani primeri vgradnje fotovoltaičnega sistema
na stanovanjskem objektu.
Optimalna izbira velikosti fotovoltaičnega sistema ni vedno enostavna, ker točni meteorološki
podatki niso vedno dostopni, pa tudi večja obdobja slabega vremena
ne moremo vedno predvideti. Prekomerno predimenzioniranje sistema ni
dobro, ker povečanje bilo
Slika 1a
katerega elementa, zahte-

Slika 1b

va povečanje vseh ostalih elementov sistema. S tem rastejo
skupni stroški investicije, sam učinek sistema pa tudi ne bo
proporcionalno boljši (glede na povečane stroške). V primeru, da poskušamo povečati avtonomijo sistema samo s povečanjem kapacitete akumulatorja, je to sigurno neprimerna izbira. V primeru, če se akumulator popolnoma izprazni,
ga je zelo težko napolniti s fotovoltaičnim sistemom, obe- 
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dnevna avtonomija, za stalno uporabo družinske hiše pa je
potrebno v naprej določiti, koliko dni v času slabega vremena želimo, da sistem obratuje brez polnjenja akumulatorja (v
januarju in decembru moramo s akumulatorji pokrivati 5 do
10 dnevnih porab električne energije, kar znaša pri napetosti
12 V približno 500 Ah).
Fotovoltaični sistem je sestavljen solarnih modulov, skupne vršne moči 600 W (vršna moč ene celice znaša Wp = 75
W), dveh regulatorjev (2 x 12 V/30 A) ,solarnih baterij(4 x 250
Ah) in razsmernika. Zaradi varnostnih razmer, ker se regulatorji ponavadi v izvedbi do 30 A, je PV sistem razdeljen v
dve grupi, kjer so 4 solarni moduli paralelno vezani (slika 2).

Na sliki je prikazan PV sistem moči 4,5 kW z integriranimi sončnimi
moduli v strešno konstrukcijo.

Slika 1c

nem pa zmanjšujemo življenjsko dobo celotnega sistema.
Preden določimo vršno moč fotovoltaičnega sistema je potrebno poznati osnovne parametre:
 lokacijo (imeti moramo podatke o dnevnem sončnem
obsevanju, tudi za mesece, ko je obsevanja najmanj),
 režim obratovanja (letni, zimski, preko celega leta),
 napetost napajanja porabnikov (12 V ali 24 V),
 število porabnikov, povprečni čas obratovanja ter njihova poraba električne energije.
Za naš primer predvidimo naslednjo porabo električne
energije:
Tabela 1
Porabniki
(skupna instalirana moč
3, 3 kW)
razsvetljava

Moč (W)

mesečna
poraba - letni
čas

mesečna
poraba zimski čas

8 x 12

4,6

9,5

televizor

1 x 60

6,0

12,0

radio

1 x 30

3,6

7,5

1 x 2000

12,0

6,0

1 x70

24

10,0

1 x 1000

8,0

4,0

4 x 25

1,80

1,0

pralni stroj
hladilnik 180 l
likalnik
gospodinjski aparati

Skupna mesečna poraba (kWh)

60, 0

50,0

Dnevna poraba ( Wh/dan)

2000

1600

Pri izbiri porabnikov je potrebno veliko pozornost posvetiti njihovi porabi. Za razsvetljavo je potrebno izbrati
energijsko varčne žarnice, prav tako hladilnik in pralni stroj.
Naprave, ki imajo relativno veliko porabo električne energije je potrebno uporabljati, ko fotovoltaični sistem daje največ energije, to pomeni v sončnem vremenu od 10 do 16
h. Proizvodnja lastne električne energije zahteva določene
prilagoditve v vsakdanjem življenju. Potrebno je paziti, da
istočasno ne vključujemo več kot enega večjega porabnika, ker v nasprotnem primeru potrebujemo večji razsmernik
oziroma več baterij, kar pa povečuje izgube.
Pri načrtovanju fotovoltaičnega sistema je potrebno določiti število dni (avtonomijo sistema), ko lahko popolnoma
napolnjen akumulator zagotavlja normalno potrošnjo električne brez dodatnega polnjenja. Za vikende zadostuje dvo-

Sončna svetloba, ki pada na solarno celico, povzroči gibanje elektronov v celici. Z gibanjem elektronov nastane
električni tok, ki teče skozi regulator polnjenja in polni solarno baterijo, ki služi za shranjevanje energije. Solarni moduli na podlagi kemičnega procesa proizvajajo enosmerno
električno napetost. Priporočljivo je, da se moduli pritrdijo
na nosilno konstrukcijo, ki je izvedena tako, da lahko glede
na letni čas (zima - poletje) in temu primeren položaj sonca,
spreminjamo naklon.
Solarni sistem delujejo pri enosmerni napetosti 12V, 24V
ali višji. Z razsmernikom - inverterjem enosmerno napetost
pretvorimo v izmenično napetost 220 V. V primeru, da na FV
sistem priključimo elektronske naprave kot npr. televizijo,
krmiljenja grelnih teles, video aparature in podobno, moramo vgraditi sinusni inverter. Inverterji morajo brez problemov za 5 do 10 sekund prenesti približno 300 % preobremenitev, če naj dobavljajo zagonski tok večjim porabnikom.
Prav tako naj ima naprava vgrajeno tokovno kompenzirano
zaščito globine praznjenja baterije.
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Regulator polnjenja naj bi polnjenje akumulatorja reguliral tako, da ne bi prihajalo do nedovoljenih obratovalnih
stanj in da bi bila zagotovljena optimalna življenjska doba
akumulatorja. Če napetost akumulatorja pade pod nastavljeno vrednost (glede na tip akumulatorja) se polnjenje
spet začne. Schottky dioda, priključena na plus - vhod regulatorja, ponoči ali ob slabi svetlobi prepreči pretok energije iz baterije v module.
Pri še tako dobro načrtovanem solarnem sistemu so vedno njegov najšibkejši del akumulatorji, ki imajo tudi najkrajšo življenjsko dobo v celotnem sistemu. Zato je toliko
bolj pomembno, da se odločimo za tehnologijo, ki nam bo
zagotovila čim daljše in zanesljivo obratovanje sistema. Iz
tega razloga so najprimernejše solarne baterije izvedene v
»dryfit« tehnologiji. te baterije zelo primerne za občutljivejše naprave, ki delujejo v ekstremnih razmerah, na primer pogosti izpadi električne energije za več kot deset minut, kjer
se klasične »standby« baterije lahko tako poškodujejo, da se
zmanjša njihova življenjska doba na 10 % normalne življenjske dobe. Solarnim baterijam dodajajo v nasprotju z drugimi baterijami v »dryfit« tehnologiji fosforno kislino (odstotek je v odvisnosti od debeline plošč), ki omogoča bateriji
praznjenje in polnjenje pri nizkih tokovih in ohranja dolgo
življenjsko dobo baterij. Solarne baterije za male in srednje
sisteme so sestavljene iz mrežastih plošč in izdelane v obliki
12 V blokov, medtem ko so solarne baterije za večje sisteme
sestavljajo plošče, izdelane pa so v obliki 2 V celic, ki jih potem glede na želeno napetost sestavimo v zaključeno enoto. Solarne baterije delimo v tri skupine:
Za majhne solarne sisteme, v katerih opravijo baterije 400 ciklov polnjenja in praznjenja. To so sistemi za počitniške hiše z nekaj lučmi, za signalizacijsko opremo, itd.
Kapaciteta znaša od 6,6 Ah do 230 Ah.
Za srednje solarne sisteme, v katerih baterije opravijo
1200 ciklov polnjenja in praznjenja. To so sistemi za večje
počitniške hiše (TV, radio), za jadrnice, merilne postaje itd.
Kapacitete znaša od 60 Ah do 240 Ah.
Za velike solarne sisteme, v katerih baterije opravijo 1600
ciklov polnjenja in praznjenja. To so sistemi za solarne postaje, radio in telekomunikacije, vetrne in solarne elektrarne.
Kapaciteta znaša od 240 Ah do 3500 Ah.
Kapaciteta se pri vseh treh tipih solarnih baterij izraža pri
100 h praznjenja (C100).
V solarnih sistemih naj bi se uporabljala samo luminiscentna svetilna telesa, ker je njihov svetilni izkoristek (lumen / watt) bistveno večji kot pri toplotnih svetilnih telesih
(žarnica z žarilno nitko). Daljša je tudi življenjska doba.

2. Možnosti uporabe manjših
fotovoltaičnih sistemov
Za potrebe gospodinjstva so najzanimivejši manjši sistemi, (svetilke, črpalke za črpanje vode ali centralno kurjavo,
hladilnik, TV). Porabnike je možno priključiti direktno (pre-

ko regulatorja), če gre za izvedbe z 12 V napajanjem, ali pa
preko razsmernika (pretvornika), če gre za porabnike, ki so
priključeni na izmenično omrežno napetost. Večji sistemi so
lahko povezani tudi z električnim omrežjem, kamor bi lahko
oddali višek električne energije.Na regulator lahko priključimo porabnike, ki so deklarirani za nazivno napetost 12 ali
24 V (slika 3)

V primeru, ko se odločamo za fotovoltaične solarne module, je pomembno, da izberemo primerno lokacijo (streha,
zid, tla) ter da je solarni modul čimbolj izpostavljena sončnim žarkom.
Pred nakupom fotovoltaičnega sistema moramo tudi
vedeti, kakšni porabniki bodo nanj priključeni, zato moramo izračunati potrebno priključno moč porabnikov, določiti režim porabe (celodnevno, samo zvečer, ob vikendih).

3. Prihodnost fotovoltaičnih sistemov
V prihodnosti se pričakuje, da bodo fotovoltaični sistemi postali eni od stebrov obnovljivih virov energije, čeprav
bomo še nekaj časa odvisni od zemeljskega plina, olja, premoga in jedrske energije.
Pri omrežnih sistemih so solarni moduli preko omrežnega razsmernika priključeni na javno električno omrežje (viški
energije se oddajajo v javno električno omrežje).
Proizvodnja električne energije iz fotovoltaike ne povzroča emisij, je tiha in vizualno nemoteča, manjše so izgube pri prenosu. Zmanjševanje emisij kot je na primer CO2,
zmanjšuje učinek tople grede. Žal pa je cena električne
energije pridobljena iz sončne energije dražja od električne energije proizvedene iz ostalih virov.
(Bg)
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ČISTA ENERGETSKA
PRIHODNOST

Narava je naš dom
Energija je življenje, kri družbe in
vsakega posameznika zaokrožuje v
skupnost, človeštvo, naravno okolje.
In tudi živalstvo, prav tako rastline, ki
nam skozi proces fotosinteze dajejo
kisik, da lahko živimo, so del naravnega okolja. Vsa živa bitja so pomembna in imajo svoj delež v svetovni sestavljanki. Narava je naš dom. In človek
si ne jemlje le pravice, da izrablja njene naravne vire, s svojimi neodgovornimi dejanji predvsem nespametno posega in uničuje svoj življenjski
prostor. Človek uničuje svoj dom in

samega sebe. Vse preveč je egoistična in pohlepna njegova narava, čeprav so v resnici pomembne vrednote, prijateljstvo, ljubezen. Naslednji
sestavek je zgodba o življenju, o iskanju možnosti rešitve energetske krize
in s tem posledično podnebnih sprememb. Obnovljiva energija je energija, ki je v naravi na razpolago v izobilju.
Energija ne poganja le individualnega »ustroja« človeka, temveč poganja industrijo, gospodarstvo, individualna gospodinjstva, z energijo je
prepletena celotna sfera družbenega življenja. Fosilna goriva, električna

energija, ne nazadnje hidroenergija,
sončna energija so pomembni energetski viri, ki oblikujejo naš vsakdan.
Prav posledice nezdravega pridobivanja t.i. »družbene energije« so velika
grožnja človeštvu in planetu nasploh.
Da ne omenjam enormnega onesnaževanja zaradi emisij in pretiranega izrabljanja človeških virov, hrane, vode
in energije. Vsako življenje je nekaj
posebnega.
Narava, iz katere izhaja človek, je
polna lepote, katere se, zaradi stresnega življenja, pogosto ne zavedamo in pozabljamo nanjo. Na splošno
se ukvarjamo z delom, denarjem, močjo, gospodarstvom, z varčevanjem z
energijo, z obnovljivimi viri - kjer se
iščejo rešitve energetske krize, pozabljamo pa na izvor. Na začetek vsega
kar obstaja. Bo človek dopustil, da bo
uničil samega sebe? Vsesplošna kriza
je prav tako energetska kriza, je kriza
človeštva nasploh.

Energetska politika se
mora udejanjiti

Samo narava in življenje v njej lahko prikažeta takšno lepoto. Kaj storiti, da bo
človeštvo spregledalo, da bo uničilo samo sebe, če dejansko ne začne ukrepati in ne
onesnaževati naravnega okolja?

Energetika je dejavnost, ki vpliva
na vse vidike življenja: okolje, gospodarstvo, razvoj družbe, ipd. Kako zagotoviti varno, zanesljivo, trajnostno
in cenovno dostopno energijo? Nekaj
je vsekakor treba ukreniti, sicer bosta
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Neopisljiva lepota narave

Čista energija Cena neuspeha je previsoka.

človeštvo in planet Zemlja obsojena
na propad.
Energija je torej življenje, kri naše
družbe. Blaginja ljudi, industrije in gospodarstva so odvisni od varne, zanesljive, trajnostne ter cenovno dostopne energije. Z energijo povezane
emisije predstavljajo skoraj 80% vseh
emisij toplogrednih plinov v EU. Vse
države EU si prizadevajo za ustrezno
energetsko politiko z dolgoročno vizijo v uresničevanju trajnostnega razvoja. Energetski izziv je tako ena izmed
največjih preizkušenj, s katero se mora
Evropa soočiti. To bo trajalo desetletja, za usmerjanje naših energetskih
sistemov na bolj varno in trajnostno
pot. Vzrok podnebnih sprememb je
predvsem povečanje količine toplogrednih plinov v ozračju. Podnebna
kriza, učinkovita raba energije in obnovljivi viri so medsebojno povezana
dejstva, zato se je reševanja problema
treba lotiti sočasno in konceptualno.
EU je prišla do ravni, na kateri je
treba razviti energetsko politiko. Z
odločitvami o energetski politiki posamezne države članice neizogibno
vplivajo na druge države članice in
tudi na države v razvoju. Optimalno
kombinacijo energetskih virov, vključno s hitrim razvojem obnovljivih virov energije, potrebuje vsaj celinski

Rojstvo življenja

trg. Energija je tržni sektor, kjer se
lahko doseže največja gospodarska
učinkovitost, ki je na vseevropski ravni. Razdrobljeni trgi, ne le da ogrožajo varnost oskrbe, prav tako omejujejo
koristi, ki jih lahko prinese konkurenčnost energetskih trgov. Prišel je čas za
energetsko politiko, ki bo odgovorno
vlagala v obnovljive vire in učinkovito
varčevala z energijo. Delež obnovljive energije se je sicer dvignil, a še vedno veliko premalo, glede na potrebno. Trgi EU morajo ostati privlačni, saj
bodo le tako lahko pritegnili morebitne investitorje. Ključnega pomena je
iskanje alternativnih možnosti ob prehodu ogljične na brezogljično družbo.
Nafto naj bi v bližnji prihodnosti hitro
zamenjali OVE, bioplin in biogoriva.
Spopadanje s temi izzivi v modernem turbulentnem okolju je za
industrijo zelo pomemben dejavnik.
Prevelika odvisnost od fosilnih goriv,
lahko ob pomanjkanju resursov pripelje do konca nekaterih dejavnosti. Cene energije bodo vplivale na velike potrebe po naložbah v energetski
sektor. Energija in tudi energetika sta
v središču zanimanja vseh skupnosti
in vsakega posameznika. Le rastline
zmorejo zrasti z energijo sončne svetlobe, snovi za rast pa dobijo od razpadlih organizmov. Človeštvo je vse
bolj požrešno, sodobne družbe bi se

Učinkovita energija

ob pomanjkanju nafte ustavile, ob
razpadu elektroenergetskega sistema pa bi nastal kaos, civilizacija kot jo
poznamo pa bi propadla. Zato bi morala glavna temelja učinkovite politike
biti maksimalna učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov, ki jih ne
zmanjka. A naj ne ostane le pri besedah, pomembna so dejanja, dejanja
za skupno dobro.

Slovenska energetska
politika – od idej
k dejanjem
Energetska prihodnost Slovenije
je vprašljiva, kar velja tudi za vse druge države EU. EU in druge razvite dr-
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Onesnaženje Vs. Življenje

Življenje je dragoceno…

Svet za nove generacije…

žave omenjam zato, ker so pravzaprav
največji onesnaževalec in slab vzgled
državam v razvoju. Prebivalstvo narašča (v začetku novembra napovedujejo porast svetovnega prebivalstva
na 7 milijard), potrebe po virih naraščajo, a virov zmanjkuje, tako energije, kot tudi hrane in vode. Ne gre več
za lokalni problem, temveč sta tako
problem kot tudi rešitev na globalnem nivoju. Sedanji »status quo« ne
prizanaša, časa je vedno manj, morebitni ukrepi pa so še vedno le v zamislih, za zaprtimi vrati političnih akterjev. Kako se bo Slovenija spopadla
s podnebno krizo in novo energetsko usmeritvijo? Z usmeritvijo v OVE
in URE? Sedanji poskusi niso obrodili
sadov. Slovenska energetska politika
v svojih temeljih sledi EU strategiji, ki
temelji na zagotavljanju:

 trajnostnega razvoja,
 konkurenčnosti energije,
 zanesljivosti z energijsko oskrbo.
Področja, ki predstavljajo izziv
za Slovenijo so ogrevanje, transport
in proizvodnja električne energije.
Skoraj tretjina slovenskih izpustov
toplogrednih plinov nastane pri pridobivanju elektrike in toplote. V letu
2010 je bilo v Sloveniji 37 % električne energije proizvedene v termoelektrarnah, sledile so jedrska elektrarna
(34 %) in hidroelektrarne (29 %).
V naslednjih letih bo Slovenija primorana ugasniti skoraj tisoč megavatov termoelektrarn na premog. Raba
fosilnih goriv je trenutno nujno zlo, na
dolgi rok pa se moramo posvetiti OVE
v čim večjem možnem nadomestku.
Konec septembra 2011 je Služba
vlade RS za podnebne spremembe predstavila osnutek »Strategije
prehoda Slovenije na nizkoogljično
družbo do leta 2050«. Dokument je
zelo pomemben iz okoljskega vidika, saj naj bi praktično nakazoval rešitve Slovenije v zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov za 80%, ob seveda hkratnemu zmanjšanju odvisnosti
od fosilnih goriv, posvet k trajnostnemu razvoju in rabi naravnih virov, z
odločujočim
vplivom na konkurenčnost gospodarstva ter dvig standarda življenja v
smislu zelene rasti človekove zavesti

ter njegovega bivanja. Realizacija ciljev pomembnega pristopa k reševanju podnebne in energetske krize
potrebuje širši konsenz podpornih
področij, ki bodo vsa v svoji moči prispevala k rešitvi podnebne ter energetske krize. Vlade in druge avtoritete
morajo vztrajno pospeševati energetsko učinkovite tehnologije, obnovljive
energije, ki bodo v prid svetovnemu
podnebju.
Ogrevanje predstavlja izziv za slovensko energetsko politiko, saj je odvisnost od fosilnih goriv še vedno
(pre)velika. Ukrepi, ki bi lahko prispevali k znižanju te odvisnosti so povečanje učinkovite rabe energije, boljša
toplotna izolacija stavb, izkoriščanje
obnovljivih virov, uvajanje daljinskega ogrevanja in kogeneracije. S temi
ukrepi lahko učinkovito uporabimo energijo, ki bi sicer bila izgubljena. Potencialov obnovljive energije,
ki predstavljajo naš edino pravo možnost rešitve, je še zelo veliko. *

Uporaba OVE

* Nadaljevanje članka v naslednji številki revije Energetik
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PROMOCIJA REVIJE
ENERGETIK NA SEJMU MOS
2011
Celje, 7. - 14. september 2011
Celjski sejem je letos organiziral že
44. Mednarodni sejem MOS 2011. Na
65.000 kvadratnih metrov površin je
razstavljalo blizu 1.700 razstavljalcev
iz 36 držav.
V okviru razstavnega prostora Obrtno – podjetniške zbornice
Slovenije, je bila obiskovalcem sejma
na posebnem promocijskem stojalu
na voljo revija ENERGETIK. V sklopu
sekcije instalaterjev – energetikov pa
se je med drugimi predstavilo tudi priznano mariborsko podjetje UNIPRIM
in ljubljansko podjetje Klima naprave
Dolinar. Podobno kot lani, je tudi na
letošnjem sejmu vladalo precejšnje
zanimanje za revijo ENERGETIK, saj
so jo obiskovalci sejma dobesedno
„razgrabili“ vsakokrat, ko smo jo naložili na promocijsko stojalo. Seveda
pa smo tudi tokrat izvedli obsežno
promocijo revije Energetik pri naših
sedanjih in potencialnih oglaševalcih. Kot prvo lahko poudarimo, da je
revija ENERGETIK čedalje bolj prepoznavna, ne samo v slovenskem strokovnem medijskem prostoru, marveč
tudi v tujini, direktno ali preko zastopništev tujih firm v Sloveniji. Ne nazadnje pa smo z vzorno urejeno spletno
stranjo približali revijo tudi širši javno-

GORENJE

sti. Sicer pa ob osebnih obiskih naših
oglaševalcev nismo zasledili nekih bistvenih pripomb na revijo, nasprotno,
številne pohvale, nam dajejo moč in
optimizem za nadaljnje delo
Veseli smo, da je naš potencialni oglaševalec Pirnar Roman s. p. ,
Ljubljana – Šmartno, prejel Zlato priznanje celjskega sejma za aluminijasta
vhodna vrata Pirnar Hi-line.
ČESTITAMO!

herz

VIESSMANN

Ne nazadnje bi se želeli zahvaliti
vsem našim oglaševalcem, da tudi v
teh kriznih časih gojijo zaupanje v revijo ENERGETIK in v njej tudi oglašujejo. Seveda pa si želimo, da se jim pridružijo tudi nekateri novi.
V nadaljevanju so nanizane fotografije razstavnih prostorov naših obstoječih in potencialnih oglaševalcev,
ki so razstavljali na sejmu MOS 2011.
Olga Poslek

VAILLANT-zastopstvo instalacije marcen
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TERMOTEHNIKA KRONOVŠEK

BUTAN PLIN

VITANEST

BIOMASA

WIENERBERGER

KWB

GRUNDFOS

knut

AGREGAT

VELUX

ARMEX

SONNENKRAFT

JUB

EKOVIT

ROLTEK

VIRS

SOLAR TEHNIK

ATLAS TRADING

AGNI

BIOPLANET

AJM

KOOP TRGOVINA

WV TERM

HIDRIA

MARINO

SOL NAVITAS

BISOL

WAGNER@CO
Nadaljevanje fotografij na zadnji strani
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Nagradna križanka št.10
PEVNOST,
MELODIKA
KNJIŽ.

TREŠČICE

KRANJ

ROČAJ

GRČA V
DESKI

ŽGANA
PIJAČA IZ
VINA

LIDIJA
OSTERC

NAPLAČILO

AFRIŠKA
ŽIRAFA

DURI

OSTRA
ZAČIMBA,
CURRY

OČKA

MIKRO
VALOVNA
PEČICA
EVROPSKI
BIROKRAT
NASELJE NA
KOROŠKEM
MAJHEN
KRT

ZGOLJ
RIMSKI
DEMON
SMRTI
ŽENSKO
KRILO
POGOV.

NAŠ ŽE
UMRLI
NOVINAR
MIRAN

KOVINSKA
POSODA,
KANTA

ZVOČNA
NAPRAVA
RMAN
LJUDSKO
VIC,
SMEŠNICA

ŽIVALSKA
KOLONIJA

REKA
V ŠVICI
TV MODER.
WINFREY

URŠKA
JURIČ
TISKOVNE
NAPAKE

IZDELOVALEC
OČAL
PLAVALKA
PROSEN
DEL KOLES.
DIRKE
ŽELJKO
APNENSKA OBRADOVIČ
POKRAJINA OKLEPNO
VOZILO

UDELEŽENEC
TREKINGA
SPORA

NAŠ FILMSKI
REŽISER
OTOŠKA
DRŽAVA
RIHARD
JAKOPIČ

KRČMARICA

LIKALNIK
STAR.

DAJALNIK
TAKTA
IGRALEC
SPENCER

ČLOVEŠKO
TELO

FILMSKA
IGRALKA
MAGNANI

ŽITARICA

IZRODEK,
IZVRŽEK,
ABORTUS

20

SLADEK
JUŽNI
SADEŽ

POTREBNO LITURGIČNO
OBLAČILO
VODE

20

Vpiši nagradno geslo

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite
najkasneje do 25. 11. 2011 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

� 1. nagrada: nahrbtnik
� 2. nagrada: majica (T-shirt)
� 3. nagrada: majica (T-shirt)
Nagrajenci nagradne
križanke št. 9,
87. št. revije
Energetik

1.nagrada
NADA PRIMON
CESTA 1 MAJA 69

1430 HRASTNIK

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).

2.nagrada
PETER NUSSDORFER
TRUBARJEVA 70
6330 PIRAN

3. nagrada
MARJAN BAŠA

JAKČEVA 40
1000 LJUBLJANA

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

NOVA KBM

ECE

MIK CELJE

ELEKTRO MARIBOR

GIPO

euroklimatizacija

TERABIT

KOVINTRADE

HARREITHER

ESAL

FRIGOR

OMEGA AIR

PLAN NET

MARLES

x graf

PIRNAR

ENERTEC

VAN DEN

SI MOBIL

PVC NAGODE

JELOVICA

TELEKOM

ALTIA

ANTIM

EKOPRODUKT

KON TIKI solar

MESEC

CREINA

Foto: Olga Poslek

Visokoselektivni premaz Mirotherm Weishauptovega sprejemnika sončne energije

Umetnost trajnostnosti
Visokoselektivni premaz Mirotherm, nanesen na sprejemnike sončne energije Weishaupt, zmore izrabiti celo difuzno svetlobo ter je
tako bistvena sestavina trajnostne proizvodnje toplote. Da bi lahko govorili o umetnosti, pa morajo naprave dosegati visoke toplotne
dobitke tako poleti kot pozimi. Zahvaljujoč njihovi visoki učinkovitosti, izpolnjujejo solarni sistemi Weishaupt tudi to merilo. V kombinaciji z drugimi Weishauptovimi ogrevalnimi sistemi dobimo tako sestav visoko zmogljive in učinkovite ogrevalne tehnike.
Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, Tel. +386 3 425 72 51, Faks. +386 3 425 72 80

To je zanesljivost.

Gorilniki

Kondenzacijska tehnika

Solarni sistemi

Geberit Monolith

Dizajn,
vgrajen
enostavno.

Geberit Monolith združuje preverjeno kakovost in popoln dizajn. Mednarodno večkrat nagrajen sanitarni modul
skriva splakovalnik za stekleno ploščo, kar mu daje atraktiven in racionalen izgled. V samo nekaj korakih lahko nanj
pritrdite izbrano keramično školjko in ustvarite popolno harmonijo v kopalnici. Prednosti so jasne: brez razbijanja,
oblaganja z novo stensko ali talno oblogo in brez umazanije. Več na → www.geberit.si

