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Ponovno smo v mesecu DECEMBRU. 
Enostavno več ne moreš verjeti, da meseci, 
celo leta, tako hitro minevajo. Sprašujem se, 
kaj je vzrok temu, da nam čas tako hitro beži. 
Ali si ga več ne znamo razporediti ali je vzrok še 
vedno nekje drugje. Mislim, da še vedno kriza, 
katera je prisotna, reže globoke rane ljudem, 
obrtnikom, podjetjem in kmetovalcem, skrat-
ka vsem, kateri smo vezani na storitve, manj-
še proizvode ter pridelavo hrane. Pred vsemi 
temi pa še vedno vodi gradbeništvo. Panoga 
in z njo povezani tajkuni, kateri so pripelja-
li Slovenijo na skrajni rob, po katerem stopa-
mo sedaj. Še vedno se marsikateri obrtniki, 
podjetniki, borimo z velikimi težavami, kate-
re so nam povzročili stečaji gradbenih podje-
tij. Pomanjkanje dela in nelojalna konkurenca 
se vedno bolj odražata na terenu. Pridobitev 
dela, sodelovanje še s kakšnim zdravim podje-
tjem, postaja nočna mora, pridnih malih obr-
tnikov in podjetnikov. Borimo se za dela, drug 
drugemu zmanjšujemo še tisto malo kar nam 
ostane ob zaključku del, zavedajoč se, da ne-
kaj vendarle moramo delati. Čeprav se vsi za-
vedamo, da to ni dobro za poslovanje naprej, 
enostavno ne moremo narediti reza in začeti 
delati z normalnimi cenami, katere bi nam vsaj 
omogočale pozitivno poslovanje.

Pridige politikov, navsezadnje tudi naših 
vodilnih na OZS, z obljubami da nam bo bolj-
še, jaz osebno ne čutim na mojem žepu, be-
sedo »hvala«, pa tako ali tako, imam že polno 
»podstrešje«. Res se sprašujem, kaj smo do-
brega naredili, ko smo v dežju in na hladnem 
pred parlamentom vzklikali vse mogoče, iz na-
šega obširnega besednega zaklada. Sedaj nam 
pa celo grozijo, da bodo ukinili obvezno član-
stvo. Verjetno prihaja čas, ko bi se morali še bolj 
enotno povezati, kajti drugače bomo spet vsak 
zase govorili samemu sebi. Nekatere zahteve 
in naloge so se izpeljale, ampak širše gleda-
no, je to vse skupaj premalo. Potrebujemo sti-
ke, interesno povezovanje, kjer (pri)dobijo vsi. 
Morali si bomo zaupati, nevoščljivost in zavi-
danje, pa pozabiti, da bomo lahko uspešni. Saj 
si vendar vsi to želimo, država pa mora vložiti 

več energije v obstoj malih in srednjih podjetij, 
kajti ta segment je hrbtenica države.

Ampak, ožji krog mariborskih energeti-
kov in sodelavcev pri reviji Energetik, se tru-
di in marljivo dela. Revija Energetik je vedno 
polna zanimivega branja, članki in predstavi-
tve naših oglaševalcev so pomagale marsika-
teremu obrtniku in posamezniku. Odločitev 
je veliko lažja, če veš, kje naj iščeš. Prave infor-
macije ob pravem času so danes neprecenljivo 
bogastvo in veliko teh informacij je prav v re-
viji Energetik. Kot je bilo rečeno že nekaj časa 
nazaj, tu se ne prodaja »megla«, tu se ne pi-
šejo prazne besede. Tukaj je vse podkrepljeno 
z strokovnostjo, znanjem in izkušnjami, katere 
pišejo naši dopisniki ter oglaševalci.

 Kar nekaj aktivnosti smo letos izpeljali, ver-
jamem da jih bomo drugo leto še več, saj mora-
mo ostati povezani in aktivni po vsej Sloveniji. 
To se odraža tudi na skupnem razstavnem 
prostoru OZS, v času Mednarodnega obrtne-
ga sejma v Celju.

Z dobro voljo in delom že gledamo naprej, 
v prihodnje leto, kjer nas v prvem polletju čaka 
sejem Energetike v Celju. Pripravljamo že ak-
tivnosti, tudi v sodelovanju z našo krovno or-
ganizacijo v Ljubljani, s katero bomo pripravili 
dodatne sejemske prireditve in seveda tradici-
onalno tekmovanje dijakov srednjih šol, smer 
instalater-energetik.

Ker bi naj bil mesec December vesel mesec, 
srčno upam, da bo temu res tako. Če pa žal ni 
in ne bo tako, moramo vseeno gledati in misliti 
pozitivno, kajti vsak dan je novi dan, za podvi-
ge in poslovne uspehe. 

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

Vsem našim dosedanjim, sedanjim in bo-
dočim oglaševalcem želim veliko poslovnih 
uspehov, medsebojnega sodelovanja ter sku-
pnega kreiranja revije Energetik.

Bojan Grušovnik

Revija eneRgetik v letu 
2011

u v o d n i k
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Sekcija instalaterjev- energetikov 
na Mariborski zbornici (SIEM) je na 
svoji novembrski seji sprejela obse-
žen program dela za leto 2012. V za-
četku leta bo svečano obeležila 20. 
obletnico Mariborske zbornice SIEM, 
februarja 2012 pa bo na informativ-
nem dnevu na Tehniškem šolskem 
centru v Mariboru znova pripravila 
promocijo poklica instalater strojnih 
instalacij. Tako kot na prvih Zimskih 
športnih igrah, bo mariborska zbor-
nica tudi na drugih, poskrbela za so-
delovanje sponzorjev. Tradicionalno 
se bo s svojimi člani udeležila ogle-
da sejma ENERGY SAVING v Welsu. V 
maju bo aktivno in kot partner sejma 
ENERGETIKA pristopila k organizaciji, 
tako razstavnega prostora, kot tudi se-
jemske prireditve, na kateri ne bodo 
manjkali že 3. DNEVI SLOVENSKIH 
INSTALATERJEV- ENERGETIKOV in tra-
dicionalno tekmovanje dijakov sre-
dnje šolskih centrov ter srečanje ogla-
ševalcev revije Energetik. Projekt se 
bo zaključil s 6. Športnimi igrami in-
stalaterjev- energetikov na Tojzlovem 
vrhu. 

Sekcija bo tudi resneje pristopila k 
oblikovanju strateškega plana za kori-
ščenje obnovljivih virov in učinkovite 
rabe energije. Svoje člane bo obvešča-
la o pomembnih informacijah preko 
e-pošte (novi zakoni, predpisi….) in 
pripravila ponatis zloženke z osveže-
no in dopolnjeno vsebino. Okrepila pa 
bo tudi regijsko sodelovanje in sode-
lovanje z republiško sekcijo. 

Člani sekcije so med drugim tudi 
resno razmišljali, da bi v jesenskem 
času izvedli promocijo dela svojih čla-
nov, predvsem ugodnosti pri vgra-
dnji opreme in obnovi ogrevalnih sis-
temov. V akcijo bi bili vključeni le člani 

zbornice oziroma sekcije. Na ta način 
bi preprečili »delo na črno«, saj bi delo 
dobili predvsem registrirani obrtniki. 
Člani so veliko razpravljali tudi o hu-
manitarnem delu. Na zbornico ali ne-
posredno na sekcijo se velikokrat obr-
nejo ljudje v takšni ali drugačni stiski 
in le-ta jim je pripravljena pomagati, 
kot je to počela že v preteklosti in bo 
tudi v prihodnje. Nazadnje je bila po-
moči potrebna žrtev požara v Metavi.

V nadaljevanju so razpravljali o 
pravilnikih, predvsem o novem pra-
vilniku o skupnih nastopih na sejmih 
na nivoju mariborske zbornice. Na 
nivoju republiške sekcije je v pripra-
vi pravilnik o tekmovanju dijakov, ki 
poteka vsako drugo leto v okviru sej-
ma Energetika, pri katerem aktivno 
sodelujeta kar dva od treh maribor-
skih funkcionarjev, predsednik Bojan 
Grušovnik in Janez Šauperl. V kratkem 
se bodo sestali, da ga dokončno obli-

kujejo. Ob obilici dela pa bo še vseka-
kor ostalo nekaj časa za druženje, tako 
na zbornici, kot v okviru vseh aktivno-
sti, ki jih sekcija pripravlja.

Člani sekcije se dobro zavedajo, da 
jih v prihodnjem letu čaka veliko dela 
in odgovornosti. Zadali so si načrt in 
cilje, ki jih je potrebno izpolniti ter se 
pri tem seveda držati časovnih rokov 
oz. terminov. A kot je znano, čas beži 
hitreje, kot si vsi želimo. Člani so sejo 
zaključili v upanju, da se bo prihodnje 
leto dogodkov, ki jih bodo organizi-
rali, udeležilo več članov kot pretekla 
leta.

Leonida Polajnar

leto 2012 bo v znamenju 
eneRgetike

Člani izvršilnega odbora SIEM ( od leve proti desni: predsednik Bojan Grušovnik, Cvetka Grušovnik, Danilo Brdnik, 
Janez Šauperl, Bojan Dajčman, Franjo Pernek in Etbin Stropnik)
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Projektiranje sončnih 
elektrarn

Podjetje Solar Tehnik ima sklenje-
no pogodbo s podjetjem Enos Ener-
getika d.o.o. za ureditev projektne do-
kumentacije, montažo in vzdrževanje. 

 y ENOS- Energetika d.o.o., Cesta 
železarjev 8, 4270 Jesenice,  je pro-
jektant in izvajalec vseh del pri mon-
taži elektrarne, od montiranja pod-
konstrukcije na streho, montiranje 
panelov na podkonstrukcijo, poveza-
ve elektrarne do razsmernikov, do pri-
ključitve elektrarne na omrežje.

 y ENOS- Energetika, d.o.o., Jese-
nice ima pridobljenih 13 licenc Javne 
Agencije RS za energijo za izvajanje 
energetskih dejavnosti.

 y ENOS- Energeti-
ka, d.o.o., Jesenice je 
imetnik certifikata ISO 
9001:2000.

Distribucija  
električne energije

Oddelek elektrooskrbe zagotavlja 
distribucijo električne energije na za-
okroženem gospodarskem območju 

na Jesenicah. Izvaja naslednje aktiv-
nosti;

 y upravljanje, vodenje in obrato-
vanje distribucijskega omrežja;

 y zagotavljanje dostopa uporab-
nikom do omrežja;

 y zagotavljanje vzdrževanja in ra-
zvoja omrežja;

 y usklajeno delovanje distribucij-
skega omrežja s povezanimi omrežji;

 y izvajanje sistemske zaščite dis-
tribucijskega omrežja;

 y projektiranje VN in NN omrežij in 
elektro-energetskih instalacij;

 y izvajanje NN elektroenergetskih 
instalacij;

 y avtomatizacija industrijskih 
procesov;

 y daljinski nadzor in upravljanje 
industrijskih procesov;

 y inteligentne zgradbe.
V podjetju Solar Tehnik vam izde-

lajo sončno elektrarno na ključ. Sicer 
pa kontinuirano spremljajo delovanje 
sončne elektrarne v obratovanju, to-
rej tudi po predaji naročniku.

Njihovi solarni paneli imajo izključ-
no pozitivno toleranco, kar pomeni +3 
%/-0 %

Novost v prodajnem 
programu

V podjetju Solar Tehnik so razvi-
li ulične solarne svetilke, ki prejema-
jo energijo za razsvetljavo preko nji-
hovih solarnih panelov. Čez dan se 
omenjene  svetilke polnijo s solar-
no energijo, ponoči pa se ta energija 
uporablja za razsvetljavo, torej deluje-
jo neodvisno od distributerja električ-
ne energije.

podjetje  
solaR tehnik d.o.o.

December 2011
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Poslovno sodelovanje 
Podjetje za solarno energijo 

BAUER GmbH izdeluje solarne mo-
dule že vse od leta 1984 in daje velik 
poudarek kakovosti in učinkovitosti, 
vse od izbire materialov do proizvo-
dnje ter dobave. Dolgoletna tradicija 
je med drugim vsekakor jamstvo vi-
soke kakovosti solarnih modulov in 
hkrati tudi osnova za dobro poslovno 
sodelovanje s podjetjem Solar Tehnik 
pri kreiranju sedanje ter bodoče pro-
dajne politike. 

Poraba fosilnih goriv se, 
kljub dejstvu, da so njihove 
količine omejene in da nji-
hova poraba povečuje kon-
centracijo CO2 in toplogre-
dnih plinov v ozračju, iz leta 
v leto povečuje. Kot priče vse 
večjim klimatskim spremem-
bam smo dolžni iskati alter-
nativne vire energije in son-
ce predstavlja neizčrpan vir 
energije- vir življenja.

Sončna elektrarna je na-
ložba za boljšo prihodnost, 
je pridobivanje električne 
energije na okolju prijazen 
način. Je investicija za »sonč-
no« prihodnost. Ste okoljsko 
ozaveščeni in vam ni vseeno, 
kakšen planet boste zapusti-
li svojim potomcem? Imate 
objekt z večjimi strešnimi 
površinami in razmišljate o 
gradnji sončne elektrarne? 
Sončna elektrarna velja za 
eno najboljših možnosti pri-
dobivanja električne energi-
je iz obnovljivih virov. Kajti, 
potencial sonca znatno pre-

sega celotne energetske po-
trebe človeštva.

Slovenija se kot članica 
Evropske unije zaveda po-
membnosti doseganja stra-
teških ciljev na področju 
zmanjšanja emisij toplogre-
dnih plinov ter nujnosti po-
večanja deleža alternativnih 
virov energije pri proizvodnji 
električne energije. Ena naj-
bolj ekološko neoporečnih 
tehnologij pri proizvodnji 
električne energije je zago-
tovo fotovoltaika, oz. izko-
riščanje sončne energije za 
potrebe proizvodnje elek-
trične energije. Sončna celica 
je osnovni element, s katerim 
energijo svetlobe pretvar-
jamo v električno energijo. 
Sončne celice so v osnovi 
polprevodniške diode z ve-
liko površino. Fotovoltaika 
velja za eno izmed najhitre-
je razvijajočih se svetovno-
gospodarskih panog. Sonce 
kot daleč največji, obnovljiv 
in za človeka neomejen ener-

getski vir, predstavlja poten-
cial, kakršnega nima noben 
drug energetski vir. 

Sončne elektrarne in 
ostali alternativni viri energi-
je postajajo, poleg okolju pri-
jazne proizvodnje električne 
energije, še donosen posel, 
za katerega se dandanes od-
loča vse več ljudi. Odločitev 
za izgradnjo, je dokaj pre-
prosta, saj že veliko proizva-
jalcev elektrarn ponuja tudi 
ugodno obliko financiranja 
elektrarn. V teh težkih časih, 
ko je na trgu malo denar-

ja in je zelo težko dobiti po-
sojilo ali kredit, pri sončnih 
elektrarnah ni težav. Skoraj 
vse slovenske banke in ve-
liko tujih, nudi tudi do 80% 
vrednost posojila za izgra-
dnjo. Seveda je lahko finan-
ciranje tudi 100%, vendar se 
investicija kasneje povrne. 
Investicija v izgradnjo sonč-
ne elektrarne je od 2.500 
do 3.200 EUR/kWp + DDV. 
Investicija se povrne v prej 
kot v 10 letih. 

Nadaljevanje sledi v naslednji številki 
revije Energetik

zakaj gRaditi sonČno 
elektRaRno
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V dneh od 23. - 25. novembra 2011 
je bila organizirana zanimiva strokov-
na ekskurzija k največjemu proizva-
jalcu večplastnih sistemov na sve-
tu, podjetju UPONOR Rohrsysteme 
GmbH, Nemčija. Obisk je organizira-
lo podjetje TITAN d.d. iz Kamnika, kot 
generalni zastopnik UPONOR večpla-
stnega sistema v Sloveniji. Udeleženci 
ekskurzije so bili instalaterji in projek-
tanti iz cele Slovenije.

Predstavniki podjetja UPONOR 
so nam predstavili sistem uponoR 
mlcp, sistem večplastnih cevi kot sis-
tem za univerzalno uporabo, saj ta 
večplastni sistem pokriva vsa podro-

čja strojnih instalacij: vodovod, radia-
torsko ogrevanje in ploskovno ogre-
vanje. Poudarjen je bil glavni moto 
sistema: čimbolj enostavna, zaneslji-
va in varna montaža ob uporabi vi-
soko kvalitetnih elementov ter oro-
dij. Večplastni sistem uponoR mlcp 
je eden redkih sistemov večplastnih 
cevi, ki ima lasten, skupen razvoj cevi 
in fitingov ter edini, ki zagotavlja var-
nost pri tlačnem preizkusu.

Udeleženci so se spoznali tudi z 
nekaterimi novostmi, kjer je v ospred-
ju modularni koncept fitingov za dvi-
žne vode, kot tudi razširitev asortima-
na na področju talnega in stenskega 

ogrevanja. Predstavljena je bila tudi 
nova ožičena regulacija z novo serijo 
digitalnih termostatov za talno ogre-
vanje. Kot nadgradnja klasične regu-
lacije so nam predstavili tudi t.i. regu-
lator klime C-46 Uponor, s pomočjo 
katerega je možno krmiliti in upra-
vljati s celotnim sistemom. Prednost 
regulatorja klime C-46 je tudi zmo-
žnost krmiljenja, tako sistema ogre-
vanja, kot tudi sistema hlajenja. 

Predstavniki Uponora so nam pri-
kazali tudi druge rešitve iz njihovega 
bogatega proizvodnega programa. 
Sem prav gotovo sodijo t.i. special-
ne rešitve Uponor, ki zajemajo celo-

uponoR
Hassfurt (Nemčija), 23. - 25. november 2011

Vsi udeleženci ekskurzije
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vite rešitve za industrijsko talno ogre-
vanje/hlajenje, ogrevanje zunanjih 
površin, odtaljevanje snega in ledu, 
ogrevanje športnih dvoran, termič-
no aktiviranje betonskega jedra, stro-
pno hlajenje s pomočjo panelov ali 
gips-kartonskih plošč … Za vsako po-
samezno rešitev nam je predavatelj 
predstavil tudi reference.

Najbolj zanimivi del ekskurzije je 
bil prav gotovo ogled proizvodnje 
cevi in fitingov. 

Proizvodni obrat za izdelavo cevi 
je sodobno zasnovan obrat, ki je 
bil zgrajen leta 1999 v mestu Zella 
Mehlis. Proizvodni obrat velja za naj-

Zmagovalec tekmovanja v kartingu - Goran 
Maleševič (prvi z leve)

večji proizvodni center večplastnih 
cevi na svetu s tedensko proizvodno 
kapaciteto do 2 milijonov metrov. 
Proizvodnja cevi je avtomatizirana 
in pod stalnim nadzorom kvalitete. 
Na proizvodni liniji se nahajajo kon-
trolna mesta za nadzor kvalitete po-
vršine, zunanjega premera cevi, difu-
zijske tesnosti, notranje prehodnosti 
cevi, kvalitete izdelanega prekrivne-
ga spoja aluminija … Poleg tega se 
vse cevi še redno pregledujejo v la-
stnih laboratorijih in neodvisnih in-
stitutih. Rezultat tega so certifikati o 
ustreznosti, ki zagotavljajo varno in 
zanesljivo uporabo.

Proizvodnja fitingov in uprava se 
nahaja v mestu Hassfurt, kjer izdelajo 
večino fitingov in spojnih elementov. 
V tem obratu se nahajajo praktično 
vsi visoko produktivni stroji, od avto-
matskih kovaških stiskalnic do obde-
lovalnih centrov, stružnic, montažnih 
centrov …

Seveda pa brez športnega dru-
ženja ni šlo, saj je TITAN d.d. organi-
ziral tekmovanje v kartingu za vse 
udeležence ekskurzije. Ob napetem 
in izenačenem tekmovanju je z mini-
malno prednostjo zmagal g. Goran 
MALEŠEVIČ. 

Čestitamo! 

Udeleženci zavzeto sledijo predavanju Predavatelj Miloš Bogičevič - UPONOR

7



December 2011

Poznate in uporabljate 
Poslovni paket telefonija in in-
ternet Telekoma Slovenije, ki 
je oblikovan posebej za manj-
ša podjetja? Sedaj se lahko od-
ločite za Poslovni komplet 
telefonija in internet, ki nad-
grajuje prvega še z mobilno 
telefonijo in brezplačnimi klici 
znotraj podjetja med mobilni-
mi in fiksnimi številkami ter ce-
nejšimi klici v mobilno omrežje 
Mobitel. 

A to še ni vse. Poslovni kom-
plet ponuja še vrsto drugih 
ugodnosti. Komplet je name-
njen zlasti manjšim podjetjem 
(SoHo – Small Office/Home 
Office) z do 24 fiksnimi pri-
ključki in neomejenim številom 
mobilnih naročniških razmerij. 
Seveda je prehod s paketa na 
komplet zelo enostaven, s ce-
novnega in praktičnega vidika 
pa je tudi zelo priporočljiv. 

Poslovni komplet telefoni-
ja in internet združuje bogato 
komunikacijsko ponudbo na 
enem mestu. Združuje mobil-
no telefonijo, IP-telefonijo, 
internet in dodatne napredne 
komunikacijske storitve na 
enem mestu pri enem ponu-
dniku – Telekomu Slovenije. 

In potem je tu še hiter do-
stop do interneta, IT-podpora 
in druge komunikacijske reši-
tve. Združena ponudba pokri-
va osnovne informacijsko-ko-
munikacijske potrebe malega 
podjetja. Poslovni komplet za-

gotavlja komunikacijo in napre-
dne IT-pisarniške storitve za vse 
zaposlene, rešuje vprašanja IT-
podpore in informacijsko ko-
munikacijskih tehnologij ter 
tudi druge osnovne storitve, ki 
jih mala podjetja najpogosteje 
uporabljajo. 

Če komplet vsebuje do 24 
fiksnih in neomejeno število 
mobilnih naročniških razmerij 
in brezplačne klice znotraj po-
slovnega podjetniškega omrež-
ja, zraven pa še cenovno bistve-
no ugodnejše klice v fiksna in 
mobilna druga omrežja, se lah-

ko na internetno-informacij-
skem delu pohvali z modemom 
oziroma multifunkcijsko napra-
vo FritzBox, ki deluje ne glede 
na tehnologijo dostopa do in-
terneta na bakrenem ali optič-
nem omrežju ter z dodatnimi 
storitvami, kot sta na primer, 
varnostni paket za dva osebna 
računalnika in štirje poštni pre-
dali. S sistemom FritzBoxom 
uporabnik ne bo imel nobe-
nih stroškov, saj ostane v lasti 
Telekoma Slovenije, ki ga tudi 
vzdržuje. Naprava FritzBox po-
nuja tudi dodatne uporabne 

funkcionalnosti, ki omogočajo 
brezžično povezovanje raču-
nalnikov (WLAN) in telefonov 
(DECT), uporabo ali priklop ob-
stoječih klasičnih telefonskih 
naprav, medijski strežnik za 
predvajanje medijskih vsebin, 
mala telefonska centrala (PBX), 
ki nudi enostavno upravljanje 
z internimi klici, prejemanje in 
pošiljanje faks sporočil preko 
računalnikov, uporabo osre-
dnjega tiskalnika, priklop zu-
nanjih trdih diskov, skupni te-
lefonski imenik itd. Zraven sodi 
še možnost ugodnega nakupa 
mobilnih in fiksnih telefonskih 
aparatov ter prenosnih in ta-
bličnih računalnikov. 

Skratka, poslovni uporab-
niki se lahko odločajo med naj-
širšo paleto možnosti, ki jih 
ponudniki posebej prilagaja-
jo zahtevam in potrebam upo-
rabnikov. Majhna podjetja pra-
viloma nimajo ne denarja ne 
časa, da bi se ob osnovni dejav-
nosti ukvarjala še z zahtevnimi 
informacijsko-komunikacijski-
mi storitvami in tehnologijami. 
Zato so se v Telekomu Slovenije 
potrudili in jim ponudili vrhun-
sko storitev, ki jih bo rešila vseh 
skrbi, kako vzpostaviti inter-
no računalniško, informacijsko 
in telekomunikacijsko omrežje 
ter kako zagotoviti brezhibno 
delovanje. Vse na enem mestu 
in pri enem ponudniku za spre-
jemljivo ceno ter z možnostjo 
prilagajanja. 

poslovni komplet 
telefonija in inteRnet – 
odliČna Rešitev za mala 
podjetja
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Pasivno hišo se splača 
graditi!

Graditi pasivno hišo ali ne,  je za 
bodoče investitorje še vedno težko 
vprašanje. Poplava navzkrižnih in ve-
likokrat nestrokovnih informacij o tej 
gradnji razdvaja mnenje investitor-
jev ter žal tudi stroke. Ta se zaradi po-
manjkanja znanja, kratkovidnosti ali 
pa drugih ekonomskih interesov ne 
zna ali noče pozitivno opredeliti do 
tovrstne gradnje. Dokler na strokov-
nem in zakonodajnem področju ne 
bo logičnih in enotnih mnenj, bodo 
seveda dileme tudi na strani bodočih 
investitorjev. V članku bomo poskuša-
li odgovoriti na nekatera vprašanja, ki 
begajo bodoče investitorje in jih mo-
rebiti odvračajo od pasivne gradnje 
ter nakazati nove smeri za pocenitev 
gradnje pasivnih hiš.  

Pasivna hiša vedno  
potrebuje energijo - ne 
veliko, a kljub temu 
nekaj, in tudi okna niso 
»zaklenjena« ali drugače 
povedano- pritrjena, zato 
jih lahko vedno odpiramo, 
če to želimo!

Preden nadaljujemo s temo pasiv-
ne gradnje, moramo pojasniti ali bo-
lje rečeno razčistiti še nekaj osnovnih 
dilem okrog gradbene fizike in poja-
vov iz narave. Vedno slišimo, da pa-
sivna hiša ne potrebuje aktivnih siste-
mov ogrevanja, saj potrebno bivalno 
temperaturo zagotavljajo notranji viri 
in sončna energija. To enostavno ni 
mogoče, ker stanovalci, kljub spre-

menljivi zunanji temperaturi, zahte-
vajo konstantno temperaturo med 
22 °C in 26 °C. Hiša ni »perpetum mo-
bile« in ni adiabatni sitem, ki v fiziki 
obstaja teoretično. Adiabatni sistem 
pomeni fizično ločen prostor z različ-
nimi temperaturami, katerega ločuje 
idealno izolirana stena, ki ne dopušča 
prehoda toplote. Vemo, da hiša ni tak 
sistem in tudi ne more biti. Hiša je »ar-
hitekturni« pojem in iz funkcionalne-
ga vidika objekt, namenjen bivanju. 
Bivanje in uživanje v lastni hiši po-
meni tudi pogled v naravo skozi od-
prto okno. Zato so okna in vrata, ve-
dno bila in vedno bodo, namenjena 
odpiranju le-teh (lahko imamo tudi 
fiksna okna, ker so cenejša), kar pa je 
stalen tabu pasivnih hiš. Tako je, okna 
in vrata lahko odpiramo po lastni vo-
lji, kadarkoli in za koliko časa želimo. S 
tem ne bomo ničesar pokvarili in vsi 

sistemi prezračevanja ter ogrevanja 
bodo naprej delovali tako kot treba, 
po predhodnih nastavitvah. Slabost 
odpiranja oken je, da s tem zavrže-
mo energijo, vendar šele takrat, ko je 
razlika med zunanjo in notranjo tem-

dileme pasivne 
gRadnje 
in sodobni koncepti



9



December 2011

peraturo vsaj nekaj stopinj. Zelo za-
želeno pa je nočno odpiranje oken 
v vročem poletnem času. S tem hišo 
ohladimo na naraven način brez po-
rabe energije za hlajenje. 

Prezračevalni sistem z 
vračanjem toplote je  
nepogrešljiva naprava 
vsake novo grajene hiše!

Prezračevanje sodobno grajenih 
hiš, tudi če te niso pasivne, je nuj-
no. Zrakotesnost tudi slabše grajenih 
objektov je danes tako velika, da ob 
nepravilnem zračenju povzroča veliko 
težav. S prvo težavo, s katero se sre-
čajo bodoči stanovalci, je kondenza-
cija oziroma rosenje steklenih površin. 
Brez rednega prezračevanja, poveča-
na vlaga na predelih toplotnih mostov 
(predvsem v klasični gradnji, manj pa 
v montažni) povzroča rosenje, ki na 
daljši rok vpliva  na nastanek plesni. 
Druga slabost tesnjenih stavb je še 
bolj pomembna in vpliva na kvalite-
to zraka, ki ga v teh prostorih dihamo. 
Z bivanjem in dihanjem ne izločamo 
samo vlage, ampak neprestano one-
snažujemo zrak s plinom CO

2
 ter hkrati 

porabljamo kisik. Danes se ne more-
mo več zanašati na skrb stanovalcev, 
da bodo odpirali okna, ampak bi bilo 
potrebno prezračevalne naprave uve-
sti kot pogoj za pridobitev uporab-
nega dovoljenja. S tem bi se izognili 
številnim težavam, ki jih povzroča zra-
kotesna gradnja, a je te obenem logič-
na, če želimo graditi energijsko varč-
ne objekte. Za namene prezračevanja 
imamo danes razvite številne prezra-
čevalne naprave, od katerih pričaku-
jemo maksimalne izkoristke z vrača-
njem toplote. To lahko dosegamo le 

s sodobnimi kompaktnimi naprava-
mi, ki so kot kotlovnice v malem in v 
sebi združujejo naprave za prezrače-
vanje, ogrevanje ter pripravo sanitar-
ne vode. 

Potrebno je prilagoditi 
gradbene predpise za 
ogrevalne sisteme  
pasivnih hiš!

Za pospešitev gradnje enodru-
žinskih pasivnih hiš bi bilo potrebno 
prilagoditi gradbene predpise, ki bi 
dovoljevali ogrevanje s pomočjo ele-
ktričnih uporovnih in sevalnih grel-
nikov. Ti grelniki so velik problem pri 
slabo izoliranih hišah, z ogromnimi 
izgubami. Pasivna hiša takšnih izgub 
nima, zato bi morali dopustiti vgra-
dnjo takšnih grelnikov tudi, kot glav-
nih ali dopolnilnih virov ogrevanja. 
Vključevali bi se le nekajkrat letno, 
ob ekstremno nizkih zunanjih tem-
peraturah. Potrebna moč grelnikov z 
upoštevano rezervo znaša za enodru-
žinsko pasivno hišo do 3kW. Zaradi 
tega je poraba električne energije na 
letnem nivoju, kljub slabšim izkorist-
kom teh ogreval, majhna. Žal je pou-
darek vedno samo na bodoči porabi 
energije hiše, ne upošteva pa se ce-
lostno gledanje porabljene energi-
ja, ki je bila vložena, da so dragi siste-
mi ogrevanja nastali- bili proizvedeni 
(LCA in LCC metode). Iz ekonomskega 
vidika pa je vgradnja električnih grel-
nikov absolutno opravičljiva, saj bi s 
tem pocenili gradnjo pasivne hiše za 
približno 10.000,00 EUR. Pasivna eno-
družinska hiša ne potrebuje nobenih 
dragih virov ogrevanja in ne potrebu-
je talnega gretja, ker ni praktično iz 
več vidikov. Pasivna hiša je zelo dobro 

izolirana in bi se pri višji (prijetni) tem-
peraturi talnega gretja pregrela, zato 
mora talno gretje delovati na zelo niz-
kem temperaturnem režimu. Občutka 
tople talne površine ni. Odzivnost tal-
nega gretja je več ur. Zaradi tega je 
bolje vgraditi hitro odzivne sisteme, 
ki dajejo prednost notranjim virom in 
se vključujejo le po potrebi. V naspro-
tnem primeru so notranji viri izgublje-
ni, ker se pojavijo v obliki višje tempe-
rature, ki jo moramo iz hiše odvesti. S 
hitro odzivnimi sistemi lahko v posa-
meznih prostorih takoj dosežemo viš-
jo temperaturo, temperatura ostalih 
prostorov pa ostane nespremenjena. 
Iz vsega naštetega bi bilo zelo smisel-
no in ekonomično v pasivne hiše vgra-
jevati električne uporovne grelnike, ki 
so cenovno zelo ugodni.

Za zaključek lahko strnemo nekaj 
smernic bodočim graditeljem in jih s 
tem spodbudimo k gradnji pasivnih 
hiš. Upamo, da se bo našlo razume-
vanje tudi v stroki in na strani piscev 
pravilnikov, saj se lahko s pocenitvi-
jo ogrevalnih sistemov, poceni tudi 
gradnja pasivnih hiš. To lahko prepro-
sto dosežemo na način, da v tovrstne 
hiše vgrajujemo kompaktne naprave, 
ki omogočajo prezračevanje s toplim 
ali pohlajenim zrakom in pri tem iz od-
padnega zraka pridobijo še toploto za 
pripravo sanitarne vode. Manko to-
plote, ki se pojavi v ekstremni zimi, pa 
pridobimo s  pomočjo navadnih elek-
tričnih grelnikov, ki so tako poceni, da 
v pasivni hiši ne morejo nikoli porabiti 
elektrike za več kot polovico vredno-
sti investicije dragih ogrevalnih siste-
mov. S pravilno zasnovo pasivne hiše 
lahko začetno investicijo približamo 
energijsko manj varčni gradnji, ki po-
trebuje dražje sisteme ogrevanja.     

Rihter d.o.o.
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G. direktor, mag. Danilo Burnač, 
pred kratkim je MARIBORSKI VO-
DOVOD prejel prestižno nagrado za 
družbeno odgovornost “HORUS”, v 
kategoriji srednje velikih podjetij. Bi 
nam lahko na kratko pojasnili, zakaj 
ste se odločili za sodelovanje in po 
katerih kriterijih je ocenjevalna ko-
misija vrednotila podjetja?

Prejeti najvišjo in prestižno na-
grado za družbeno najbolj odgovor-
no podjetje v državi, pod pokrovitelj-
stvom predsednika države, dr. Danila 
Türka, je veliko priznanje, predvsem 
pa velika obveznost mene osebno 
in našega podjetja. Zmagali smo po 
presoji zunanjih presojevalcev, kjer 
so ocenjevali našo družbeno odgo-

maRiboRski vodovod  
je pRejel nagRado „hoRus“ 
za dRuŽbeno najbolj  
odgovoRno podjetje v 
sloveniji
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vornost do okolja, zaposlenih in dele-
žnikov v družbi. Premagali smo mul-
tinacionalke s sedežem v Sloveniji in 
druga domača, finančno močna ter 
uspešna podjetja. Ocenjevalna komi-
sija je vrednotila naš prispevek k va-
rovanju okolja, trajnostnemu razvo-
ju, odnosu do zaposlenih in njihovih 
družin ter naše delo v okolju in lokal-
nih skupnostih. S samim izvajanjem 
okoljskega menedžmenta vemo, v 
katero smer gremo, da bomo dose-
gli cilje na zeleni ekološki podlagi. V 
času ko je splošna kriza pozitivnih vre-
dnot v družbi, je moje osebno mne-
nje, da je potrebno, da vsi naredimo 
»nekaj več«. Nekaterim je cilj samo do-
biček, drugi pa želimo pozitivne izku-
šnje, znanja in sredstva deliti s tistimi, 
ki potrebujejo pomoč.

Nagrada za družbeno odgovor-
nost “HORUS” je priznanje, je pa 
hkrati tudi obveznost do ožjega de-
lovnega kolektiva in ne nazadnje 
do širše družbene skupnosti. Kaj 
pomeni omenjena nagrada za vaše 
podjetje?

Ponosni smo, da nam je v letu 
2011, poleg vseh drugih nagrad, pri-
znanj in izvedenih projektov, uspelo 
pridobiti tudi certifikat »Družini prija-
zno podjetje«, ter tako še nadgraditi 
naše družbeno- odgovorno poslova-
nje. Aktivna, družini prijazna politika 
v podjetju prinaša številne prednosti 
in sicer: povišanje motivacije zaposle-
nih, večja pripadnost podjetju in ve-
čja produktivnost, večje zadovoljstvo 

in zmanjševanja stresa pri zaposlenih, 
večanje ugleda podjetja pri poslovnih 
partnerjih, uporabnikih ter nenaza-
dnje tudi v družbi. V okviru tega pro-
jekta smo ustanovili tudi tim za uskla-
jevanje poklicnega in družinskega 
(zasebnega) življenja, kar bo omogo-
čilo še boljše poznavanje razmer za-
poslenih ter pravočasno identificira-
nje potreb in morebitnih problemov. 
Zavedamo se namreč, kako pomem-
ben je zadovoljen in motiviran dela-
vec za dobro poslovanje, kar se seve-
da odraža tudi navzven ter vpliva na 
odnose z uporabnikom. Veliko pou-
darka dajemo tako formalnim in ne-
formalnim oblikam izobraževanj ter 
zdravju in rekreaciji zaposlenih.

Ste direktor podjetja, ki ima kar 
110 - letno tradicijo, kateri ste do-
dali to žlahtno priznanje. Nam lah-
ko poveste, na katerih temeljih V 
MARIBORSKEM VODOVODU gradite 
svojo družbeno odgovornost?

Ravno v teh dneh je 110 let odkar 
je v mesto Maribor pritekla prva voda 
po vodovodnih ceveh. Smo največji 
enotni oskrbni sistem v državi. Svojo 
družbeno odgovornost gradimo na 
treh stebrih: odgovornost do okolja, 
do zaposlenih in do okolja, v katerem 
delujemo. Mariborski vodovod s pitno 
vodo oskrbuje 17 lokalnih skupnosti in 
kar 220.000 prebivalcev SV Slovenije. 
Vso delovanje je usmerjeno na za-
gotavljanje kvalitetne pitne vode ob 
trajnostnem razvoju. Naš del družbe-
ne odgovornosti se zaključi v lokalnih 
skupnostih, občinah, društvih in dru-
gih družbenih organizacijah, katere 
izvajajo svoj del ozke družbene odgo-
vornosti do okolja, v katerem delujejo. 
Navznoter moja osebna odgovornost 
temelji na okoljskem menedžmentu 
in odnosih znotraj celotnega kolekti-
va. V kolikor ni medsebojnega zaupa-
nja, pomoči in posledično zadovoljne-
ga sodelavca, tudi praksa ni dobra in 
izvajanje naše družbeno odgovornost 
navzven. Nekoč je naš delavec dejal, 
da je Mariborski vodovod »zakon«, 
kar dovolj pove o naših strokovnih in 
osebnih kvalitetah vseh zaposlenih.

Nagrado ste prejeli prav v času, 
ko se številna podjetja spopadajo z 
velikanskimi likvidnostnimi težava-
mi. Nam lahko razkrijete formulo, 
po kateri tako uspešno krmarite v 
kriznih vodah?

Imamo veliko novih inovativnih 
idej, na področju e-poslovanja, e-ar-
hiva, e-računov , zato smo med vo-
dilnimi v komunalni sferi. Imamo pri-
lagojeno spletno stran za slepe in 
slabovidne, kot prvo komunalno pod-
jetje v državi smo uvedli plačilo naše 
položnica z sms sporočilom, verjetno 
smo med prvimi zgradili fotovoltaič-
no elektrarno na sedežu družbe, če-
prav to ni naša dejavnost. Z velikimi 
napori zaposlenih spreminjamo naš 
način dela in razmišljanja s ciljem po-
slovne odličnosti. Izvajamo anonimne 
ankete naših uporabnikov, dobavite-
ljev in zaposlenih. Na tej osnovi pripra-
vljamo ukrepe k nadaljnjemu izboljše-
vanju naših delovnih procesov. Letos 
so nas dobavitelji proglasili za druž-
beno - odgovorno podjetje, saj kljub 
bistveno manjšim investicijam, po-
ravnavamo vse obveznosti do doba-
viteljev na dan zapadlosti. Velik pro-
blem so s strani države zamrznjene 
cene komunalnih storitev, saj v veči-
ni vseh občin, cena vode ni bila spre-
menjena že od leta 2003. Brez tega 
bo v bodoče težko zagotavljati viso-
ko kvaliteto pitne vode. Večino pitne 
vode, s katero oskrbujemo prebivalce, 
ne kloriramo in z registracijo blagov-
ne znamke »Mariborska voda«, pro-
pagiramo pitje pitne vode iz pipe, kot 
največja dana vrednota. Vsak peti za-
posleni se izobražuje na vseh nivojih. 
Omogočamo tudi pridobivanje nefor-
malnih oblik izobrazbe. Zato moram 
izreči vso pohvalo zaposlenim v pod-
jetju, da smo kljub zmanjšanju večje-
ga števila zaposlenih, ob rednih upo-
kojitvah, dosegli te rezultate.

Ob koncu bi se Vam želeli zahvali-
ti za sodelovanje in Vam izreči iskre-
ne čestitke k prestižni nagradi.

Sekcija instalaterjev - energetikov 
Uredništvo revije ENERGETIK
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Družba Butan plin je vodilni 
distributer utekočinjenega naf-
tnega plina (UNP) v Sloveniji, ki 
velja za enega najčistejših virov 
zelene energije na svetu. Prav 
tako se v podjetju zavedajo po-
mena ohranjanja naravnega in 
družbenega okolja, zato so in-
vestiranje v ljudi, vlaganje v 
trajnostni razvoj ter skrb za oko-
lje le nekatere izmed vrednot, ki 
jih uvrščajo med glavna vodila 
podjetja. 

Družba je v letu 2011 iz-
peljala številne uspešne druž-
beno- odgovorne projekte, ki 
predstavljajo srce delovanja 
podjetja. Dokaz, da delujejo v 
pravi smeri, pa je uvrstitev med 
finaliste Slovenske nagrade za 
družbeno odgovornost HORUS 
2011, ki jo že tretje leto zapored 
podeljujeta Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti in PRSS 
– Slovensko društvo za odnose 
z javnostmi, pod častnim po-
kroviteljstvom predsednika RS 
dr. Danila Türka. Dosegli so za-
vidljivo drugo mesto v katego-

riji srednje velikih podjetij in s 
tem prejeli nov zagon za še bolj-
še delovanje v prihodnosti. 

Družbena odgovornost 
podjetja pa se ne konča pri skr-
bi za okolje in svoje zaposlene. 
Tomaž Grm, generalni direktor 
družbe Butan plin, se tega za-
veda in dodaja: »Podpiramo 
raznovrstne projekte na kul-
turnem, športnem in humani-
tarnem področju. Prav tako pa 
se zavedamo, da so srce podje-
tja zaposleni, zato vsem zago-
tavljamo razvoj, izobraževanje 
in se kar najbolj trudimo pri-
sluhniti njihovim željam in po-
trebam. Le celoten splet odgo-
vornega delovanja družbe, tako 
navzven do naših partnerjev in 
kupcev kot tudi navznoter do 
zaposlenih, lahko prinaša vidne 
in zavidljive rezultate. Priznanje 
Horus za drugo mesto med vse-
mi slovenskimi podjetji je potr-
dilo, da smo na pravi poti, seve-
da pa bomo naša prizadevanja 
nadaljevali v tudi prihodnje.«

S spodbujanjem družbene 

odgovornosti tudi med drugimi 
podjetji si Butan plin že vrsto let 
prizadeva zgodbo o uspehu de-
liti tudi z ostalimi. Tako podpi-
ra tudi kulturne projekte, med 
katerimi je najbolj prepozna-
ven Kino otok v Izoli. Svojo na-
klonjenost športu pa izkazuje s 
podporo in sponzorstvom šte-
vilnih športnih društev, klubov 
ter različnih prireditev. Z akcijo 
»kresničke« za varnost sloven-
skih otrok na cesti, je družba 
slovenskim osnovnošolcem le-
tos že četrto leto zapored po-
deljevala odsevna telesa in jih 

butan plin spodbuja 
dRuŽbeno odgovoRnost 
med podjetji 

poučevala o pomenu prome-
tne varnosti. To so le nekateri 
izmed projektov, ki zaokrožuje-
jo delovanje družbe, s pomočjo 
katerih želijo s trajnostnim de-
lovanjem in razvojem v smeri 
večje družbene odgovornosti 
opozarjati na pomen odgovor-
nega delovanja vseh nas. 

  

Nagrajenci za najbolj odgovorno podjetje

13



December 2011

Centralna naprava sistema je eno-
ta WCM-CPU, nameščena na upra-
vljalni plošči (oziroma v njej) kotla 
Weishaupt. Dopolnjuje se s posta-
jo za upravljanje WCM-FS, ki je lahko 
nameščena na kotlu ali v prostoru. Pri 
namestitvi v prostoru (na steni) lahko 
opravlja funkcijo tipala temperature v 
prostoru in posreduje podatke o tem-
peraturnem stanju. Na osnovi teh po-
datkov enota WCM-CPU, preko izvr-
šilnih nalog tipala temperature kotla 

in ogrevalnega medija, izvaja določe-
ne spremembe pri delovanju gorilni-
ka ter ostalih spremljajočih elementov 
sistema ogrevanja. Pri tem se v prvi vr-
sti misli na pripravo STV (sanitarne to-
ple vode) in posamezne ločene kroge 
sistema ogrevanja. Ločene kroge sis-
tema ogrevanja se lahko po ločenem 
režimu vodi preko modula za razširi-
tev in pripadajočih mešalnih ventilov 
ter lastnih črpalk. Pri tem je lahko nad-
ziranih in upravljanih do sedem mo-

dulov za razširitev. Vsak modul za raz-
širitev ima lahko lastno tipalo zunanje 
temperature, tako da je temperatura v 
prostoru nastavljena po dejanskih po-
gojih. Pri povezavi več virov toplote v 
kaskado, se uporabi sklop za upravlja-
nje s kaskado WCMKA, ki v komunika-
ciji s postajo WCM-FS in enoto WCM-
CPU določa optimalno število kotlov 
v delovanju ter trenutno potrebno 
skupno toplotno moč. S tem se do-
seže, da stroški ogrevanja ustrezajo 
samo trenutnim potrebam. Vsi ome-
njeni moduli so medsebojno poveza-
ni z enostavno instalacijo z dvema ži-
cama (zbirniška povezava, BUS).

Za pravi daljinski nadzor na ve-
čji oddaljenosti se uporablja modul 
za komunikacijo, ki v praksi pretvar-
ja signale, dobljene iz kotlovske eno-
te CPU (centralne upravljalne enote), 
v podatke, ki se jih lahko odčita, izpiše 
in spremeni na računalniku. Možno je 
odčitavanje trenutnega stanja sistema 
ogrevanja, porabe goriva ter izvedbe 
določenih nalog po zahtevah uporab-
nika. Seveda pa morajo biti zahteve 
uporabnika vnaprej določene.

Ta udeleženec v komunikaciji je 
pri Weishauptu dobil ime WCM-COM 
1.0 expert. Namenjen je upravljanju 
in nadzoru večjih objektov ali večje-

sistemi Regulacije, ki 
nudijo številne pRednosti

Modularno sestavljen sistem regulacije in nadzora Weishaupt WCM s svojo strategijo 
platform nudi na sistemu ogrevanja številne prednosti za izvajalce in uporabnike.  
Za najrazličnejše uporabe so na voljo ustrezni moduli, ki lahko medsebojno komunicirajo 
s pomočjo povezave eBUS in na ta način zagotovijo učinkovito, udobno ter zanesljivo 
delovanje celotnega sistema ogrevanja.

Nikola OSTRUŽNJAK, inž.

oljni kondenzacijski kotli

Slika 1
Vsi elementi sistema  
regulacije Weishaupt

centralna enota 
kotla (CPU)

solarni SSE 
(kolektorji) 
WTS-F1/F2

daljinska  
upravljalna postaja

sklop za upravljanje 
s kaskado modul za razširitev komunikacijski modul 

WCM-COM
solarni regulator 

WCM-SOL

plinski kondenzacijski kotli

Vsi Weishauptovi  
kondenzacijski kotli se 

lahko kombinirajo z  
vsemi komponentami 

regulacije. 
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 Gorilniki in ogrevalni sistemi

To je zanesljivost.
Weishaupt d.o.o.

Teharje 1, SI-3000 Celje
Telefon (03) 425 72 50 info@weishaupt.si
Telefaks (03) 425 72 80 www.weishaupt.siGorilniki Ogrevalni sistemi Sončni kolektorji

ga števila objektov, pri čemer ni treba 
vstopati v posamezna stanovanja ali 
kotlovnice. Prek njega se lahko zelo hi-
tro ugotovi motnje v oskrbi, npr. STV 
ali ogrevalnega medija za ogrevanje 
prostorov. Po drugi strani se centralno 
lahko spremlja podatek o porabi gori-
va ali količini STV.

Komunikacije so možne s pomo-
čjo neposredne povezave, mobilne-
ga omrežja ali spleta.

Zahvaljujoč integriranemu sple-
tnemu strežniku, se lahko ta aktivi-

ra brez dodatnih stroškov obstoječe 
mreže. Če je potrebno, da se podatki o 
motnjah s SMS- sporočilom  sporočajo 
na mobilni telefon, se vstavi posebna 
SMS- kartico (iz programa Weishaupt) 
in sklene posebni dogovor.

Povezava preko spleta nudi, za-
hvaljujoč posamezni pravici dostopa, 
visoko stopnjo varnosti. Pomembni 
parametri sistema ogrevanja so do-
stopni na drugem (servisnem) nivo-
ju, preko prosto določenega ključa 

(gesla).

Slika 2 Povezovanje s pomočjo zbirnika

• nadzor

• upravljanje

• izpis

• nadzor

• upravljanje

• izpis

• sprejem obvestila o okvari
• upravljanje preko mobilnega telefona, s SMS- sporočilom

mobilna  
telekomunikacijska mreža

neposredna povezava  
prek USB ali mrežnega 

kabla
spletna ali lokalna 

mreža

kalorimeter ali merilnik 
porabe plina ali olja

Weishauptov  
kondenzacijski kotel

sistem avtomatizacije zgradbe 
(alarmi, upravljanje žaluzij ipd.)

Prednosti na kratko so:

 y pregleden prikaz in lahka na-
stavitev vseh pomembnejših po-
datkov o postrojenju preko spletne 
strani,

 y upravljanje s telefonom preko 
vnaprej določenih SMS- sporočil,

 y sprejem sporočil o motnjah 
preko SMS- sporočila na telefon,

 y integracija tudi dodatnih kom-
ponent, kot je merilnik porabe 
goriva,

 y možnost upravljanja z več siste-
mi ogrevanja

 y nizki stroški investicije in 
obratovanja,

 y velika zanesljivost delovanja 
sistema ogrevanja.

Z ustreznim  
Weishauptovim  
programskim  
paketom za podporo, 
delovanje in  
dokumentiranje  
stroškov ogrevanja,  
priprave STV ter  
hlajenja ali nadzora,  
je celotni sistem  
pregleden in  
pripravljen za  
potrebne  
prilagoditve, za  
bolj ekonomično  
delovanje ter manjšo 
obremenitev okolja.

Slika 3 
Povezava prek spleta

sistem 
ogrevanja

eBus LAN

WCM-COM 
1.0 expert

usmernik splet

spletni 
pregledovalnik

dostop 
do spleta

sistem 
ogrevanja

eBus

WCM-COM 
1.0 expert

spletni 
pregledovalnik

Slika 4
Povezava prek mobilnega telefonskega omrežja

GPRS

mobilni 
operater

dodatna 
storitev
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leto 2011 se bliža koncu. kljub dokaj slabim napovedim v lanskem letu, 
se bo leto uspešno zaključilo. ob tej priložnosti bi se vam, spoštovani insta-
laterji strojnih instalacij, radi zahvalili za uspešno in korektno sodelovanja 
v letošnjem letu ter seveda tudi v preteklosti. 

V podjetju HERZ se zavedamo, da naš uspeh in razvoj temelji predvsem na 
dobrem ter korektnem sodelovanju z našimi kupci - predvsem z Vami, inštalater-
ji, kot največjimi uporabniki naših izdelkov. Seveda si takšnega sodelovanja in še 
tesnejšega, želimo tudi v prihodnjem letu, saj se zavedamo, da ste Vi tisti glas na 
tržišču, ki nam omogoča razvoj ter preživetje. 

Zato smo zelo veseli, ko se v času sejmov srečujemo na našem razstavnem pro-
storu, kjer sproščeno komentiramo situacijo na trgu, kaj bi lahko kot proizvajalci 
še izboljšali, kje imate probleme z vgradnjo naših proizvodov, katere proizvode 
vgrajevati, da bo stranka zadovoljna s ceno in kvaliteto. 

Še posebej smo veseli, kadar si vzamete čas in se udeležite izobraževanj, ki jih 
izvajamo na sedežu našega podjetja v Sloveniji ali na sedežu koncerna na Dunaju- 
ob tej priložnosti Vam lahko pokažemo tudi proizvodnjo. Tako lahko sami vidite 
potek proizvodnje in s tem dokaz, da so naši izdelki kvalitetni ter vredni Vašega 
zaupanja.

December 2011

V letu 2012 Vam želimo obilo 
zdravja, osebne sreče in uspeha na vseh področjih.

Kolektiv HERZ d.d.

heRz 2011
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Regulacijska tehnika              Biomasa Krogelni ventili Sanitarne armature

HERZ regulacijska tehnika
Ogrevalni sistemi izvedeni z Herz proizvodi 
zagotavljajo brezšumno, dolgoročno in 
zanesljivo delovanje. Naša skrb za vaše 
udobje in varčevanje z energijo je vaš 
PRIHRANEK.

HERZ biomasa
Desetletja dolge izkušnje na področju 
razvoja kotlov za biomaso so razlog za vaše 
zaupanje in zadovoljstvo.

KOVINA krogelni ventili
Visoka raven kakovosti, varno, trajno in 
zanesljivo delovanje izdelkov je potrjeno z 
vrsto mednarodnih certifikatov o kakovosti.

UNITAS sanitarne armature
Sanitarne armature Unitas so izdelek 
slovenskega proizvajalca z dolgoletno 
tradicijo in preverjeno kvaliteto.

Herz - Sistemski ponudnik celovitih rešitev!
Podjetje HERZ izhaja iz podjetja Gebaurer & Lehrner in je bilo ustanovljeno 
leta 1896. V svoji dolgi tradiciji se je specializiralo za razvoj in proizvodnjo 
izdelkov najvišje kakovosti za ogrevalne, hladilne in sanitarne sisteme.

HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji 
t: +386 1 896 21 02, e: info@herz.si
www.herz.si
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Dva upravljalna elementa
Pri obeh različicah uporabnik in-

tuitivno in enostavno izbira svoje iz-
brane nastavitve s pomočjo dveh 
kontrolnih elementov. Želena tempe-
ratura in izpust vode se pri proizvodu 
Multiplex Trio E izbirata z enim kon-
trolnim elementom. Drugi kontrolni 
element pa služi za upravljanje količi-
ne dotoka vode in preklop na ročno 
prho. Trenutni podatki so prikazani s 
svetlimi, živimi barvami. Če uporabnik 
nastavitve shrani, lahko elektronsko 

upravlja nivo vode v kadi in tudi tem-
peraturo vode. Po doseženem žele-
nem nivoju vode v kadi se dotok vode 
avtomatsko zapre. Tako v času polnje-
nja kadi ni treba biti ves čas prisoten.

Različica Multiplex Trio E3 je v 
tehničnem pogledu šla še korak dlje, 
zato je na enem od kontrolnih ele-
mentov na voljo zaslon. Prikazuje tre-
nutno temperaturo vode, z nežnim 
pritiskom na kontrolni element pa se 
uporabniku prikaže meni s funkcijami 
o polnjenju kadi. Z odločno, preprosto 
obliko se posveča pozornost kakovo-
sti nove digitalne tehnike in preverje-
nim stilskim elementom.

Obe garnituri za kad nudita varno 
zaščito pred opeklinami in sta opre-
mljeni s temperaturnim omejevalni-

kom. To pomeni, da je potrebno za 
toplejšo vodo od 380 C, kontrolni ele-
ment zavestno obrniti v smeri urine-
ga kazalca. Pri obračanju za cel krog 
se temperatura poveča za samo dve 
stopinji.

Ekološka kakovost
Ena od posebnosti izvedbe 

Multiplex Trio E3 je tako imenovana 
statistična funkcija, ki omogoča vpo-
gled v količino vode, ki se porabi v do-
ločenem časovnem obdobju. V kom-
binaciji z omejitvijo dotoka se lahko 
na ta način prihrani veliko energije. 
Poleg tega ni treba vedno znova roč-
no nameščati in prilagajati tempera-
ture vode, da bi bila temperatura ko-
peli po želji uporabnika. 

Udobna uporaba in odličen dizajn

multiplex tRio e 
v dveh novih RazliČicah

velika gorica, november 
2011 – viega je razširila 
odlično paleto elektronsko 
upravljalnih armatur za kadi. 
obe novi različici proizvoda 
multiplex trio e inovativno 
zagotavljata udobno upora-
bo in odličen dizajn, storitev 
pa je na voljo v dveh ločenih 
upravljalnih elementih. 
primerne so za zasebno upo-
rabo v gospodinjstvih in za 
uporabo v pol-javnih objek-
tih, npr. hotelih itd. uporab-
nik ima možnost izbire 
individualne temperature in 
količine polnjenja za vsako 
polnjenje posebej. parametri 
se lahko shranijo v spomin in 
jih lahko ponovno prikličete 
iz že shranjenih nastavitev.

S pomočjo dveh ločenih upravljalnih kontrolnih elementov v izvedbi Multiplex Trio E2  se izbere tem-
peratura in višina vode v kadi, po potrebi se lahko nastavitve shrani in ponovno uporabi, zahvaljujoč 
integriranemu spominu. (Foto: Viega)
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Vse različice Multiplex trio E so 
vgrajene na robu kadi, po želji upo-
rabnika pa se lahko vgradijo tudi v 
zid. Upravljalna elektronika ostaja ne-
vidna, skrita pod kadjo ali ploščica-
mi. Možne so vse kombinacije z vsemi 
ročnimi in tudi električnimi dovodni-
mi, odvodnimi terprilivnimi garnitura-
mi Multiplex in Rotaplex.

Odličen dizajn
Celoten koncept elektronskih 

upravljalnih armatur za kadi je tudi 
v letu 2011 pozitivno prepričal stro-
kovno javnost na mednarodnem sej-
mu ISH v Frankfurtu, kjer je izvedba 
Multiplex Trio E3 prejela prestižno pri-
znanje „Design Plus powered by ISH“.

Priznanje „Plus powered 
by ISH”

Vzdržljivost, odličen dizajn in funk-
cionalnost - to so prednosti naših raz-

ličnih 33 izdelkov, ki so bili predstavlje-
ni na ISH v Frankfurtu in nagrajeni s 
priznanjem „Design Plus powered by 
ISH“. Na natečaj razstavljalcev vodil-
nega svetovnega sejma za inovativ-
ne dizajne kopalnic, trajnih sanitarnih 
rešitev in ekološke gradbene tehnike 
se je prijavilo 145 podjetij z 254 izdel-
ki. Od naših nagrajenih izdelkov jih 20 
pripada področju  ISH voda in 13 po-
dročju ISH energija. Poleg tehnične, 
ekološke in dizajnerske kakovosti so 
pri postopkih odločanja bili pomemb-
ni kriteriji, kot so izbira materiala, upo-
rabna vrednost in skupni koncept.

Priznanje „Design Plus powered 
by ISH“ dodeljuje Frankfurtski sejem v 
sodelovanju z nemško fundacijo „Rat 
für Formgebung“ (nasvet za dizajn).

Digitalna tehnika lepe oblike: Multiplex Trio E3 intuitivno združuje digitalne tehnologije za elektronsko nadzorovano polnjenje kadi. (Foto: Viega)

O podjetju:
Družba Viega GmbH & Co. KG, 

Attendorn, Westfalen se je od svo-
je ustanovitve leta 1899 razvila v 
globalno delujoče podjetje. Danes 
je družba Viega, s svojimi približno 
3.000 zaposlenimi po vsem svetu, 
vodilni sistemski ponudnik izdel-
kov za instalacijsko tehniko. Ponud-
ba obsega več kot 16.000 izdelkov 
s proizvodnjo v krajih Attendorn-
Ennest / Westfalen, Lennestadt-
Elspe / Westfalen, Großheringen / 
Thüringen, Niederwinkling / Bayern 
in McPherson/Kansas (ZDA). Poleg 
cevovodnih sistemov družba Viega 
proizvaja predzidne sisteme in sis-
teme za odvodnjavanje. Ti izdelki 
se uporabljajo na področju stavbne 
tehnike, industrijskih sistemov in v 
ladjedelništvu. 
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Pri snovanju hiše je potrebno iz-
brati tudi ogrevanje. Vse več je zah-
tev po varčnih sistemih, vse več pa je 
tudi spodbud za varčne in okolju pri-
jazne rešitve. Prava odločitev je tako 
pogosto toplotna črpalka. Pri pregle-
dovanju spletnih strani, lahko ugoto-
vimo, da je ogromno napisanega, de-
jansko pa nekoga podprtega z dejstvi 
in izkušnjami razen peščice ni, zato je 
toliko bolj pomembno, da se odloči-
mo nasvet poiskati pri strokovnjakih 
iz tega področja. Tako podjetje je tudi 
KNUT d.o.o., saj se z ogrevalnimi siste-
mi s toplotnimi črpalkami ukvarjamo 
že dvajset let. 

zakaj je pri odločanju vedno v 
prednosti izkušeni izvajalec? Samo 
izkušen izvajalec lahko argumentira-
no podaja razloge za in proti. Poleg 
izkušenj je pri izbiri proizvoda po-
membno tudi poreklo. Pri podjetju 
KNUT d.o.o. že od same ustanovitve 
zastopamo vrhunske švedske proi-
zvajalce toplotnih črpalk, poleg tega 
pa velja tudi mnenje, da »skandinavci 
že vedo kaj je zima«. Odločitev potem 
le ni tako zahtevna.

Takoj ko je odločitev za Vami, 
je potrebno začeti z načrtovanjem. 
Dimenzioniranje sistema zahteva po-
datke o velikosti objekta, izolacijah na 
zunanjih stenah, proti neogrevanemu 
delu (zemlji) in v ostrešju. Ravno tako 
so pomembne steklene površine ter 
njihov prehodnostni koeficient, šte-
vilo ljudi ki bodo prebivali v objektu 
(predvsem zaradi količine sanitarne 
vode), nenazadnje pa tudi vir toplo-

te. Ko imamo vse naštete podatke, se 
izračun lahko prične, izračunati mora-
mo namreč kolikšne bodo toplotne 
izgube objekta. Na podlagi toplotnih 
izgub se nato določi toplotna črpalka, 
ki pogojuje velikost površine za izde-
lavo zemeljskega kolektorja oziroma 
kolikšen pretok podtalnice je potre-
ben. V kolikor nimamo pogojev za prej 
omenjena vira, se odločimo za toplo-
tno črpalko tipa zrak/ voda. Toplotna 
črpalka zrak /voda mora pokrivati to-
plotne izgube tudi pri nižjih zunanjih 
temperaturah, saj z nižanjem zunanje 
temperature pada tudi moč ogreva-
nja. Pomoč pri izračunih in pri dolo-
čitvi ustrezne toplotne črpalke lahko 
ponudimo pri podjetju KNUT d.o.o.. 
Z bogatimi izkušnjami in številnimi 
referencami Vam lahko delo izredno 
olajšamo, poleg tega pa lahko toplo-
tno črpalko obenem tudi dobavimo in 
vgradimo. V kolikor se odločite za iz-
vedbo ogrevalnega sistema na ključ, 
pa vam sistem kvalitetno izdelamo v 
celoti.

Izvedba sistema
Odločitev za ogrevalni sistem na 

ključ je običajno najboljša, saj ni skr-
bi pri koordinaciji različnih izvajalcev, 
storitev pa je tudi izvedena strokov-
no in hitro. Ko je objekt zaprt (vgra-
jena okna in vrata) se najprej pripravi 
podlago. Običajno je to stiropor večje 
trdnosti, ki ima proti neogrevanemu 
prostoru izolativno vlogo, medeta-
žno pa je debelina sloja manjša in ima 
predvsem namen dušiti prehod zvo-

kov. Na stiropor se nato položijo sis-
temske plošče, ki služijo držanju cevi 
talnega ogrevanja na mestu in drža-
nja razmika med cevmi za bolj ena-
komerno prenašanje toplote na be-
tonsko površino estriha. Cevi talnega 
ogrevanja se preko razdelilca v oma-
rici ločijo po posameznih prostorih in 
s tem omogočajo ustrezno nastavitev 
temperatur. V prostorih kot so spalni-
ce, otroške in delovne sobe ter dnevna 
soba, se vgradi termostat, ki preko ter-
mostatskih pogonov ventilov v omari-
ci talnega ogrevanja odpirajo in zapi-
rajo zanke in uravnavajo temperaturo 
avtomatsko. Ostali prostori imajo kon-
stantno temperaturo. Ko so estrihi za-
liti, se kotlovnica opremi s talno oblo-
go, običajno ploščicami, nato je na 
vrsti priklop toplotne črpalke s pripa-
dajočo opremo na ogrevalni sistem. 
Pri vgradnji toplotne črpalke je po-
trebno predvideti, kot pri klasičnem 
ogrevanju zakonsko določeno, var-
nostno opremo, prigradi pa se lahko 
tudi dodatna oprema, ki omogoča več 
funkcij, kot npr, GSM modul za krmi-
ljenje preko mobilnega aparata, pre-
zračevalni modul za izmenjavo zraka 
z odvzemom odpadne toplote, sobno 

ogRevanje, dobRo 
pRemišljena odloČitev. 
vstopite v hišo zaupanja 
tudi vi!
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regulacijo za bolj komfortno krmilje-
nje ... Veliko je dodatne opreme, opi-
sana pa je na spletni strani www.knut.
si ali www.nibe.si, za vsako toplotno 
črpalko posebej.

Pred zagonom mora biti gotov tudi 
vir toplote. V primeru toplotne črpalke 
zrak/voda je za to že poskrbljeno, ko 
pa imamo zemeljski kolektor, energet-
ske vrtine, energetske stebre ali pod-
talnico, pa je to še potrebno urediti. Pri 
podjetju KNUT d.o.o. imamo ekipo, ki 
strokovno z garancijo položi, tako kla-
sični kot kompaktni kolektor (slinky), 
priskrbimo kvalitetnega vrtalca za iz-
vedbo energetske vrtine ali vrtine za 
podtalnico ali z lastno mehanizacijo 
izvedemo energetske stebre. Vse vr-
ste vira toplote so učinkovite vendar 
pa vsak posebej zahteva svoj pristop. 
Pri klasičnem zemeljskem kolektorju 
izvedba ni zahtevna in se je loti že sko-
raj vsak posameznik, vendar pa se obi-
čajno nepoučeni dela lotijo na pamet 
in izvedba ni vedno ustrezna. Dolžina 
cevi se ne določa glede na površino 
ogrevanja, temveč glede na toplotne 
izgube in določeno toplotno črpalko. 
Vsaka toplotna črpalka ima svojo moč 

hlajenja in to je potrebno pokriti z vi-
rom toplote. Pri kompaktnem kolek-
torju je izvedba že malo bolj zahtevna 
saj se cevi ne razvijajo v celoti, temveč 
se spiralno prekrivajo, poleg tega pa 
je potrebno imeti tudi ustrezen raz-
delilec v jašku, ki naj bo vedno dosto-
pen. Izvedba energetske vrtine, vrtine 
za podtalnico in energetskih stebrov 
pa zahteva strokovnega izvajalca, sa-
moizvedbe ne priporočamo. 

Ko je vir toplote izveden in priklo-
pljen na toplotno črpalko, lahko prič-
nemo z ogrevanjem; če ne objekta pa 
sanitarne vode. Vse preveč ljudi čaka 
na izvedbo ogrevalnega sistema na 
pozno jesen ali celo zimo, kar zmanj-
šuje kvaliteto izdelka, saj se vsem 
mudi in vsi bi želeli imeti ogrevanje 
takoj. To pa žal ne gre! 

Pa poglejmo še oceno stroškov. 
Primerjava pri izdelavi ogrevalnega 
sistema v novogradnji je enostavna. 
Na eni strani je povprečje za izved-
bo ogrevanja s toplotno črpalko cca 
11.000,00 – 13.000,00 € (DDV je vra-
čunan), kjer je zajeta toplotna črpal-
ka z vso potrebno opremo, polaga-
nje zemeljskega kolektorja in priklop 
na ogrevalni sistem, potreben pa je še 
en prostor kjer se izvede kotlovnica. 
Ko se odločamo za ogrevalni sistem s 
kurilnim oljem, pa potrebujemo po-
leg prostora za kotlovnico malo boljšo 
peč za višje izkoristke, temu primeren 
oljni gorilec, cisterno za zalogo gori-
va, večji prostor kamor postavimo ci-
sterno, dimnik (slednji dve zahtevi pri 
toplotni črpalki odpadeta) in pa malo 

boljšo regulacijo (to ima toplotna čr-
palka že vgrajeno). Ko seštejemo še 
stroške izvedbe ogrevalnega sistema 
s kurilnim oljem, ugotovimo da je razli-
ka med obema sistemoma le 1.000,00 
ali maksimalno 1.500,00 €. Odločitev 
tako sploh ni več težavna, sploh če še 
prištejemo 2.000,00 € subvencije, ki jo 
prejmemo za sistem toplotne črpalke 
z zemeljskim kolektorjem.

Pri nakupu toplotne črpalke je po-
membno dejstvo tudi čas garancije, 
vendar ne toliko iz stališča kritja mo-
rebitnih stroškov ob okvarah, kakor pa 
vprašanje, ki se poraja... kako to, da se 
med vsemi ponudniki najdejo samo 
nekateri, ki podaljšajo garancijo av-
tomatsko iz dveh let, kolikor jo dajejo 
proizvajalci, na pet let? So mar nezau-
pljivi v svoj prodajni program? 

Naredite kot pravimo pri KNUT 
d.o.o., »vstopite v hišo zaupanja, 
knut d.o.o.«. Zaupajte švedskim to-
plotnim črpalkam NIBE, kot to počne-
mo mi. dvajset let izkušenj s toplo-
tnimi črpalkami!

Robert Škantelj, 
KNUT d.o.o.
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V petek 11. novembra in v sobo-
to 12. novembra 2011 je naš oglaše-
valec podjetje VETO VELETRGOVINA 
organiziralo dan odprtih vrat na lo-
kaciji Gunceljska cesta 26,  Ljubljana 
– Šentvid. Z veseljem smo se odzva-
li njihovemu povabilu k ogledu prak-
tičnega delovanja nove generaci-
je toplotnih črpalk in prezračevanja 
STIEBEL ELTRON. V nizkoenergijski hiši 
zasebnega investitorja, so nam stro-
kovnjaki podjetja Veto predstavili sis-
tem delovanja toplotne črpalke zrak – 
voda z rekuperacijo odpadnega zraka, 
STIEBEL ELTRON LWZ 404 SOL, ki za-
gotavlja višji nivo kakovosti bivanja.

Ga. Gordana Tekavčič, direktori-
ca marketinga podjetja VETO, nam je 
podala prednosti novih modelov to-
plotnih črpalk STIEBEL ELTRON v pri-
merjavi s starejšimi modeli. Bistvena 
prednost je vsekakor v dejstvu, da to-
plotna črpalka združuje kar štiri funk-
cije -  od ogrevanja in priprave tople 
vode, do hlajenja ter prezračevanja. 
Lahko rečemo, da je s tega vidika tudi 
cenovno ugodna, saj odpadejo do-

veto – dan odpRtih vRat
Ljubljana – Šentvid,  11. - 12. 11. 2011

datni stroški za vgrajevanje poseb-
nih naprav oz. sistemov za hlajenje 
in prezračevanje. Njena prednost je 
tudi izredno lepi dizajn, ki se kot po-
hištvo vklaplja v stanovanjski prostor. 
Ne nazadnje pa po dimenzijah omo-
goča montažo na majhnem prostoru, 
ne glede na to, ali jo namestimo v kle-
tni prostor, v zgornji ali bivalni prostor.

Predstavniki podjetja VETO pa so 
nam predstavili tudi ostale sisteme in 
rešitve prezračevanja ter ogrevanja z 
OVE in nas seznanili z montažo siste-
ma v obratovanju. Preverili smo tudi 
delovanje toplotne črpalke in pre-
zračevanja s rekuperacijo. Na lastna 
ušesa smo se prepričali o minimalni 
hrupnosti toplotne črpalke STIEBEL 
ELTRON zrak – voda. Strokovnjaki  pa 
so nam postregli tudi z informacijo o 
izbiri najustreznejše rešitve za ogre-
vanje in prezračevanje stanovanjskih 
objektov in se dogovorili za osebno 
svetovanje na domovih.

Organizator dneva odprtih vrat pa 
je poskrbel tudi za prešerno razpolo-
ženje, saj so se mize pred vhodnimi 

vrati dobesedno „šibile“ pod razno-
vrstnimi dobrotami, kjer ni manjkalo 
pristne domače zaseke in žlahtne ka-
pljice. Seveda smo skupaj nazdravili 
na uspešno poslovanje in sodelova-

nje tudi v prihodnje.
olga poslek

foto: op

foto: op

foto: op

foto: op
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Stereotip, da je električno 
ogrevanje drago, danes vse 
bolj izginja. Ekonomičnost 
električnega ogrevanja se 
zelo izrazito pokaže pri dobro 
izoliranih objektih, kjer  1000 
W moči zadostuje za ogreva-
nje  najmanj 20 m2 bivalnih 
prostorov. Vendar to še zda-
leč ni edini kriterij. Ogrevalni 
sistemi, bodisi konvektorski 
radiatorji bodisi talno ogre-
vanje z grelnimi kabli, zago-
tavljajo velik učinek,  kar po-
meni, da z relativno majhno 
močjo lahko ogrevate velike 
površine.

Graditelji, ki se odločijo  za 
vgradnjo električnega ogre-
vanja, občutijo prihranek že 
pri začetni investiciji, ki je bi-
stveno nižja kot pri vgradnji 
kateregakoli drugega siste-
ma centralnega ogrevanja. Za 
ilustracijo – z močjo grelnega 
elementa 1 KW  boste v dobro 
izoliranem objektu ogrevali 
do 30 m2 bivalnega prostora, 
z vidika nabavne vrednosti to 

predstavlja strošek od 100 € 
navzgor.  Takojšen prihranek 
v fazi gradnje je tudi v tem, 
da ni potrebno načrtovati po-
sebnega prostora za kurilnico, 
tudi dimnika ne potrebujete. 
Poleg tega, sistem ne potre-
buje popolnoma nobenega 
vzdrževanja. 

Sistem električnega ogre-
vanja omogoča zelo natanč-
no regulacijo, tudi na daljavo, 
preko mobitela oziroma SIM 
kartice, torej je idealna izbira 
za  vikende in stanovanja, v ka-
tere ljudje prihajajo občasno. 

Za izračun ekonomičnosti 
kateregakoli ogrevanja je po-
trebno upoštevati naslednje:

 � investicija v opremo,
 � investicija v prostor za  

 namestitev opreme,
 � življenjska doba/  

 amortizacija, 
 � tekoči stroški za energent,
 � stroški vzdrževanja.
Da si bo vsak sam za svo-

jo situacijo lahko naredil dokaj 
natančen pred-izračun ekono-

mičnosti električnega ogreva-
nja, podajamo naslednja izho-
dišča (veljajo za dobro izolirane 
objekte):

 � investicija v opremo: za-
četni stroški že od  60 €/1000 
W (grelni kabli) oziroma 100 € 
(konvektorski radiatorji);

 � investicija za prostor: ni 
stroškov;

 � grelni učinek: s 1000 W se 
ogreje najmanj 20 m2 bivalne-
ga prostora (pri dobro izoliranih 
zgradbah);

 � tekoči stroški: povprečno  
6 €/m2  na leto, ob  trenutni ceni 
za  elektriko 0,10 €/1000 W;

 � življenjska doba:  grelne 
mreže najmanj 30 let, konvek-
torski radiatorji najmanj 15 let;

 � stroški vzdrževanja: 
zanemarljivi. 

Še nekaj pomembnih la-
stnosti električnega ogrevanja:

 p Možnost zelo natančne 
regulacije ogrevanja posame-
znih prostorov z vgradnjo. 

 p Posamezne prostore lah-
ko ogrevate popolnoma avto-

nomno (samostojno), medtem 
ko je pri centralnih sistemih po-
treben zagon celotnega agre-
gata, tudi če ogrevate samo en 
prostor, kot na primer kopalnice 
v prehodnih obdobjih.  

 p Idealno za vikende, poči-
tniške objekte ipd.: z minimalno 
grelno močjo pozimi prepreču-
je zmrzovanje oziroma podhla-
ditev objekta; z majhnimi doda-
tnimi stroški si lahko zagotovite 
upravljanje na daljavo (preko 
mobitela).

 p Zaradi svoje avtonomno-
sti je električno ogrevanje zelo 
priporočljivo tudi  v primerih, 
ko prostore ogrevate s kamini 
ali pečmi na trda goriva. 

 p Pri adaptacijah kopalnic – 
grelni kabli so zelo tanki, zase-
dejo  samo 10 mm višine v tlaku.

Tako kot pri kateremko-
li drugemu ogrevanju, je tudi 
pri električnem najpomemb-
neje zagotoviti dobro izolacijo 
objekta, ker s tem regulirate, 
tako stroške za energent, kot 
tudi strošek za investicijo. 

elektRiČni sistemi ogRevanja
Za vse, ki v ogrevalne sisteme niste pripravljeni investirati celega  
premoženja. Približno 1000 W moči zadostuje za ogrevanje najmanj 20 m2 
bivalne površine.
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V novem PURESu je med drugim zapisano, da je potreb-
no pri vseh novogradnjah ali obnovah obstoječih objek-
tov, za ogrevanje in pripravo tople vode, obvezno vključiti 
uporabo obnovljivih virov energije (SSE, toplotne črpalke, 
biomaso,…). Z uporabo obnovljivih virov energije je torej 
obvezno pokriti najmanj 25 % potreb po ogrevanju in pri-
pravi tople vode. To je seveda velik korak k približevanju 
evropskim ciljem po zmanjšanju emisij CO

2
 in rabi primarne 

energije. 
Žal pa to ni vedno najbolj ekonomična rešitev za inve-

stitorja. Osnovno dejstvo je namreč, da se investicija takoj 
bistveno poveča, čim kombiniramo 2 ogrevalna sistema. S 
tem pa se bistveno poveča tudi vračilna doba investicije.

V spodnji tabeli je to prikazano na  
konkretnem primeru.

Potrebna ogrevalna moč ogrevalnega sistema = 20 kW

Letne potrebe po energiji za ogrevanje = 38.000 kWh

Kombiniran ogrevalni sistem : toplotna črpalka zrak/
voda in kondenzacijski oljni kotel.

Letni stroški ogrevanja pri 100% ogrevanju z oljem bi bili 
= 3.896 €

V tabeli so upoštevane trenutne cene energentov, 90 % 
letni izkoristek kotla in letno grelno število toplotna črpalka 
= 3,2. 

V investicijo so všteti zgolj osnovni elementi in osnovna 
montaža. Ker se določeni elementi ogrevalnega sistema, kot 
tudi določene instalacije medsebojno (investicijsko) prekri-
vajo, je točna primerjava mogoča zgolj za vsak primer po-
sebej in sicer na način da najprej cenovno ovrednotimo en 
sistem, potem pa tem stroškom dodamo še stroške doda-
tnih elementov ter del za 2. ogrevalni sistem.

Ne glede na to, da zgornja primerjava investicij ni pov-
sem natančna, je kljub temu jasno, da bodo razmerja vračil-
nih dob investicije na koncu precej podobna. Zato je smi-
selno takšno primerjavo narediti za vsak konkreten primer 
posebej.

Zaključek
Povsod kjer je možno, se je najbolj ekonomično od-

ločiti za samo en ogrevalni sistem, pri čemer imajo se-

z novim puResom 
samo koRak dalje !

Delež pokritja po energiji 
s TČ

Enota 25 % 50% 75% 100%

Sistem TČ moči kW 5 10 15 20

Sistem olje moči kW 15 10 5 0

Stroški sistema TČ € 6500 7300 8000 8700

Stroški sistema olje € 6100 5900 5900 0

Skupna investicija € 12.600 13.200 13.900 8700

Stroški ogrevanja - TČ € 356 713 1069 1425

Stroški ogrevanja - olje € 2922 1948 974 0

Skupni stroški ogrevanja 
TČ + olje

€ 3278 2661 2043 1225

Letni stroški ogrevanja pri 
100% oljnim ogrevanjem

€ 3896 3896 3896 3896

Letni prihranek v primerjavi 
s 100% oljnim ogrevanjem

€ 618 1235 1853 2471

Vračilna doba investicije leta 20,4 10,7 7,5 3,5
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veda prednost sistemi, ki izkoriščajo OVE. Kjer se lahko 
vgradijo toplotna črpalka tipa voda/voda ali zemlja/voda, 
naj le-te 100% pokrivajo toplotne potrebe objekta in pri-
prave tople vode. Za občasno termično dezinfekcijo to-
ple vode pa naj služi električni grelec. Pri toplotni črpalki 
zrak/voda, pa se je smiselno odločiti za visoko učinkovite 
izvedbe, katere bodo pokrivale najmanj 98 % vseh letnih 
potreb (razlika pa naj bo EG). Pri tem pa je seveda jasno, 
da morajo biti pri novogradnjah izbrani nizkotemperatur-
ni ogrevalni sistemi.

Zapisal: mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com Toplotne črpalke voda/voda, ki pokrivajo 100% vseh potreb po ogrevanju in hlajenju.

Že vrsto let stanovalci individu-
alnih hiš lahko ogrevajo sanitarno 
vodo in prostore z zelo učinkovitimi 
vakuumskimi kolektorji GreenLand 
Systems, ki izrabljajo ekonomično in 
čisto energijo sonca. Za namestitev 
takih kolektorjev je potrebna zado-
stna površina strehe, ki jo imajo in-
dividualne hiše običajno na pretek. 
Tisti, ki pa stanujejo v stolpnicah ali 
drugih večstanovanjskih stavbah, na 
streho lastnih kolektorjev, praviloma 
nimajo možnosti namestiti. Prav tako 
je mnogo individualnih hiš, pri kate-
rih zaradi neugodne orientacije stre-
he težko instaliramo vakuumske ko-
lektorje z idealnim naklonom. Zaradi 

teh razlogov smo se v GreenLand 
Systems Avstralija in njihovem hče-
rinskem podjetju Bio Planet odloči-
li ponuditi slovenskem trgu novost: 
Heat Pipe kolektor z vodoravnimi 
vakuumskimi cevmi. S to privlačno 
in učinkovito rešitvijo bodo lahko 
vsi ljudje, kar najbolje izrabili brez-
plačno sončno energijo. Kolektor je 
zasnovan za instalacijo na navpič-
nih površinah, zlasti na balkonskih 
ograjah. Vakuumske cevi učinkovito 
prenašajo toploto iz absorberja v to-
plotni zbiralnik tudi, ko so instalira-
ne horizontalno, kar za klasične Heat 
Pipe kolektorje ne velja

RS, Bio Planet. 

Novost v Sloveniji:

kolektoR heat pipe z
vodoRavnimi cevmi

Za vse dodatne  
informacije nas pokličite 
na telefonsko številko  
01 5240 320.
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Slovenija je v zadnjih letih naredila velike 
korake v smeri nizkoenergijske gradnje, 
zato skoraj ničenergijska gradnja ne bo  
povzročala glavobolov: 

 � Osveščeni investitorji vedo, da optimalno izolirana 
stavba pomeni naložbo in ne strošek. 

 � Na novo izobraženi projektanti kombinirajo svoja pri-
dobljena strokovna znanja s temeljitim načrtovanjem toplo-
tnega ovoja stavbe, s čimer dosežemo minimalne toplotne 
izgube in toplotno stabilnost prostorov,

 � Postopno se izobražujejo tudi izvajalci. Zanje je naj-
težje, saj se srečujejo s povsem novimi načini gradnje, oziro-
ma novimi sistemi. Opažamo pa, da jim novi način gradnje 
predstavlja izziv, izobraževanje v tej smeri pa naložba v sta-
bilno delovanje podjetja.

Toplotna izolacija pod temeljno  
ploščo?

 »Nov« element sodobne nizkoenergijske gradnje je te-
meljna plošča, ki se je do sedaj večinoma uporabljala v pri-
merih slabo ali neenakomerno nosilnih tal. Temeljna plošča 
je zdaj postala nujen element nizkoenergijske gradnje, saj 
omogoča idealno, kontinuirano izvedbo toplotne izolacije 
podnožja stavbe brez toplotnih mostov. Gradnja je enostav-
na, strošek izvedbe je manjši, pa tudi sam čas gradnje tovr-
stne temeljne podlage, v primerjavi s pasovnimi ali točkov-
nimi temelji, je precej krajši. 

Po namestitvi instalacijskih vodov na utrjeno podlago 
položimo posebno toplotno izolacijo z zadostno deklarira-
no tlačno trdnostjo, kot je XPS ali penjeno steklo, ki tudi po 
dolgotrajni obremenitvi ne spremeni načrtovanih tehničnih 
karakteristik. Tip posamezne toplotne izolacije izbere sta-
tik glede na obtežbo stavbe. V primerih eno ali dvoetažnih 
stanovanjskih objektov uporabimo npr. toplotno izolacijske 
plošče fibRanxps 400-L, oz. fibRanxps 500-L v primeru 
masivnejše gradnje. Debelina izolacije je odvisna od želje-
ne energijske učinkovitosti objekta, ki jo projektanti določi-
jo s programom archimaid. Za najvišje energijske razrede 
stavbe se vgrajuje toplotna izolacija fibRanxps v debelini 
od 20 do 32 cm. Če polagamo plošče dvoslojno, izkoristi-
mo možnost mehanske zaščite hidroizolacijske membrane 
z drugim slojem FIBRANxps izolacije (glej fotografijo).

Nekaj namigov:
 � Če je stavba grajene brez kleti, s temeljno ploščo obi-

čajno ne sežemo do globine (cone) zmrzovanja, zato podalj-
šamo izolacijo v horizontalni smeri in s tem podaljšamo pot 
hladu z istim učinkom, kot če bi povečali globino temeljenja. 

skoRaj niČeneRgijska hiša
Je »skoraj ničenergijska gradnja« realnost tega desetletja?
Vsekakor. Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi 
Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo  
SKORAJ NIČENERGIJSKE HIŠE.

Poleg oblike stavbe, njene orientacije, je poudarek predvsem na uporabi večje debeline ustrezne toplotne izolacije ter 
zrakotesnosti objekta, kar zahteva natančnejše planiranje, načrtovan energijski razred stavbe je v veliki meri odvisen 
od vestne izvedbe.

Termini brezplačnih izobraževanj o nizkoenergijski  
gradnji so objavljeni na spletni strani www.fibran.si. 

Drugi sloj toplotne izolacije FIBRANxps 400-L je položen v opaž in ščiti
hidroizolacijo pred poškodbami.
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fibRanxps, položen pod celotno površino temeljne 
plošče objekta, omili potresne sunke. Ob močnejšem po-
tresu potresna izolacija omogoča rahel pomik objekta, kot 
bi bil le-ta temeljen na peščeni podlagi, s tem pa znatno 
zmanjša rušilne sile na sami konstrukciji objekta. 

 � V primeru, da projektant dovoli pomike stavbe ob po-
tresu (lahko jih tudi blokira s konstrukcijskimi elementi izven 
ovoja stavbe), je koristno tudi instalacije izvesti po načelih 
potresne gradnje (z gibljivimi cevmi, cevi z okljuki ali z do-
datnimi koleni, cevi se lahko speljejo v  cevnem ovoju ali 

v jaških), da se ob večjih strižnih silah instalacijski vodi ne 
poškodujejo.

 � Izvedba hidroizolacije je možna na več različnih načinov in 
z različnimi materiali.

Na spletni strani www.fibran.si so postopki 
gradnje celotne temeljne plošče podrobneje opisani. 
Strokovne nasvete nudimo na tel. št. 07 39 39 525 
oz. preko el. pošte nasvet@fibran.si.

S šolskim letom 2011/12 so zače-
li izvajati 3-letni razvojni projekt od 
malih nog mislim zeleno, s katerim 
želijo zbuditi ekološko zavest najmlaj-
ših in predramiti ljubezen do doma-
čega kraja. Nagovarjajo mlade pre-
bivalce občine Radovljica z željo, da 
postanejo ponosni ambasadorji, gla-
sniki pozitivnih sporočil in doživetij 
občine.

V letošnjem šolskem letu bodo 
tkali tesnejše vezi s prvimi tremi ra-
zredi osnovne šole in njihovimi učite-
lji s ciljem:

 y motivirati otroke za ohranjanje 
zdravega in čistega okolja, 

 y oblikovati ljubezen do narave in 
domoljubna čustva,

 y približati otrokom delovanje 
Komunale Radovljica.

Rado in Bratovščina  
zelenega kamna

Ustvarili so lik nadobudnega ma-
lega občana, ki so ga poimenovali 
Rado. Skrb za čisto in lepo Radovljico 

je zanj in njegove prijatelje prava 
dogodivščina. 

V ta namen so v Komunali Ra-
dovljica izdali slikanico z naslovom 
Rado in bratovščina zelenega ka-
mna, s katero želijo razveseliti otro-
ke nižjih razredov osnovnih šol in vrt-
cev v občini Radovljica ter pomagati 
učiteljem pri ekološki in domoljubni 
vzgoji. Zgodbo in dramatizacijo je na-
pisala pisateljica cvetka bevc, ilustri-
ral jo je fabio nemi. 

od malih nog mislim 
zeleno
V Komunali Radovljica 
namenjajo pozornost  
tudi ekološki vzgoji  
najmlajših občanov. 
Začetek projekta Od malih 
nog mislim zeleno, ki je 
namenjen otrokom 1., 2.  
in 3. razredov v občini 
Radovljica, so obeležili  
z dramsko uprizoritvijo  
slikanice Rado in 
Bratovščina zelenega  
kamna. Projekt so  
spremljali tudi izid  
izobraževalne slikanice  
in druga didaktična 
gradiva.
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Sekcija slikopleskarjev in črkosli-
karjev pri obrtno-podjetniški zbor-
nici slovenije je 25. novembra 2011 
organizirala svoje že 13. humanitarno 
tekmovanje zapored. Tokrat so sliko-
pleskarji iz vse Slovenije prepleska-
li prostore vrtca, šole in petih zdra-
vstvenih ambulant v centru za sluh 
in govor maribor, v katerega je vklju-
čenih 132 otrok z govorno jezikovni-
mi težavami, gluhih in naglušnih otrok 
ter otrok z avtističnimi motnjami. 
Približno 90 mojstrov slikopleskar-
jev in dijakov iz mariborske in kranjske 
srednje gradbene šole je tako v enem 
dnevu prebarvalo 3.800 m² zidnih 
površin, pri čemer so porabili več 
kot 800 kg barve jupol, ki jo je pri-
speval generalni pokrovitelj jub. 
V sklopu tekmovanja, ki je potekalo 
od 7.00 do 17.00, je vsaka tekmoval-
na ekipa slikopleskarsko obdelala eno 
šolsko učilnico ter pripadajoči vratni 

podboj, prostovoljci v humanitarnih 
skupinah pa so prepleskali vrtec, ho-
dnike in druge spremljajoče prostore. 
Barve so tudi tokrat določili arhitekti- 
svetovalci podjetja JUB. Podjetja, ki so 
z barvami, premazi, orodji in drugim 
potrebnim materialom omogočila iz-
vedbo te humanitarne akcije, so po-
leg družbe jub, ki je že vsa leta ge-
neralni pokrovitelj teh tekmovanj, še 
Žima s svojim pleskarskim orodjem, 
tesa tape s samolepilnimi materia-
li ter Rigips s pokrivnimi folijami in 
gladilnimi masami. Družba mercator 
je poskrbela za prehrano udeležencev 
in slikopleskarjem razdelila še huma-
nitarne majice, ptujsko parketarstvo 
podeks je prenovilo 160 m2 parke-
ta, uporabniki zavoda vdc tončke 
hočevar pa so dvema zmagovalcema 
podarili svoje lesene masivne lestve.

Vrednost opravljenih del in mate-
riala, ki so ga prispevali slikopleskarji, 

podjetja in posamezniki, je organiza-
tor ocenil na 45.000 euR.

direktorica mag. dunja petak 
je poudarila, da je ta akcija slikople-
skarjev za Center izjemnega pome-
na: »Veseli smo, da smo bili letos kot 
ustanova s strani OZS izbrani za to hu-
manitarno akcijo. Naše delo bo že v 
naslednjem tednu lahko potekalo ne-
moteno v vseh učilnicah OŠ in v vrtcu, 
zato se vsem, ki so nam pomagali, re-
snično od srca zahvaljujemo.«

štefan pavlinjek, predsednik 
ozs, je v svoji poslanici povedal: 
»Izredno sem ponosen na kolege sli-
kopleskarje, ki so v vseh teh letih 
pokazali velik čut za solidarnost in 
dobrodelnost. Humanitarno tekmo-
valna akcija je sedaj že tradicionalna 
in v OZS si bomo seveda prizadevali 
zanjo in jo tudi v prihodnje podpira-
li. Tudi sicer dobrodelnost v obrtniških 
vrstah ni redkost. Obrtniki s svojim 
znanjem in pridnimi rokami velikokrat 
pomagamo ljudem ob kakšni večji ne-
sreči ali osebni tragediji, za prijatelje 
v stiski pa imamo ustanovljeno tudi 
svojo obrtniško humanitarno usta-
novo.« Humanitarnost slikopleskarjev 
sta toplo pozdravila tudi podžupan 
Mestne občine Maribor Milan Mikl ter 
Boris Černilec, direktor Direktorata za 
osnovne šole in vrtce na Ministrstvu 
za šolstvo in šport, ki sta si osebno 
ogledala potek prenove.

Tekmovanje si je leta 1999 zamislil 
branko goričan, predsednik grad-
bene sekcije pri OOZ Ptuj, ki je nave-
del, da sodelujoči vsako leto izvajajo 
zahtevna slikopleskarska dela v tistih 

13. tekmovanje  
slikopleskaRjev 
slovenije
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javnih ustanovah, kjer je obnova pro-
storov zaradi velikih finančnih vlož-
kov pogosto negotova in odrinjena 
v prihodnost, zato ima akcija prven-
stveno humanitarni namen. Skupaj 
16 tekmovalnih ekip je sestavljalo 32 
slikopleskarjev, v humanitarnem delu 
pa je sodelovalo še skoraj 60 prosto-
voljcev, med njimi tudi upokojeni sli-
kopleskarji ter 20 dijakov, ki so lahko v 
praksi spoznavali pomen profesional-
nosti v svoji stroki in s tem prispevali 
svoj delež k dokončni ureditvi objek-
ta. Razglasitev rezultatov, ki jo je po-
pestrila tudi pevka Regina in nastop 
otrok iz Centra, je potekala v priso-
tnosti podpredsednika skupščine 
OZS andreja klobase in predsedni-
ka sekcije slikopleskarjev in črkosli-
karjev ernesta bransbergerja, ki sta 
vsem sodelujočim izrazila zahvalo za 
velik odziv in pripravljenost za sode-
lovanje pri tem zahtevnem projektu. 
Podelitev priznanj in nagrad sta vodila 
branko goričan, predsednik organi-
zacijskega odbora tekmovanja in igor 

pipan, sekretar sekcije, ki sta razglasi-
la tudi zmagovalce. Ti so:

prvo mesto: dekor plesk, pod-
jetje za slikopleskarstvo in fasa-
derstvo d.o.o., jadranska cesta 35, 
2000 maribor (Tomaž Hribernik, Aleš 
Rožič)

drugo mesto: g_grabušnik- 
pleskarstvo in soboslikarstvo, čr-
koslikarstvo samo grabušnik 
s.p.,vzhodna ulica 7, 2000 maribor 
(Samo Grabušnik, Gregor Skerbiš)

tretje mesto: pleskarstvo jože 
voljkar s.p., zgornji tuhinj 38a, 
1219 laze v tuhinju (Jože Voljkar, 
Janez Jeglič)

Miša Hrovat

Foto P.Jenko

Foto P.Jenko
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Družba JUB, ki je pri nas 
poznana kot najstarejša proi-
zvajalka zidnih barv, je na 16. 
Okoljskem srečanju 2011 za 
svoj notranji disperzijski pre-
maz Jupol Junior, za katerega 
je letos že pridobila evropski 
znak »okoljska marjetica« (EU 
eco label), prejela še nacional-
no okoljsko nagrado za »oko-
lju prijazen izdelek«. Ta notra-
nja zidna barva je do okolja in 
uporabnika prijazna pralna bar-
va, ki se ponaša z nizko ali ničel-
no vsebnostjo nevarnih organ-
skih in anorganskih snovi ter je 
proizvedena na povsem ekolo-
ški način.

Podelitev okoljskih na-
grad je 22. novembra pote-
kala v prostorih Gospodarske 
zbornice Slovenije, sreča-
nje pa sta organizirala Časnik 
Finance in Eko sklad. Nagrado 
so Bernardi Bardutzky, direk-
torici Tehnološko raziskovalne-
ga centra v JUB-u, podelili prof. 
dr. Viktor Grilc iz ljubljanskega 
Kemijskega inštituta, direktor 
Eko sklada Franc Beravs, ure-
dnik in direktor časnika Finance 
Peter Frankl ter predstavnik 
družbe BTC Miha Mermal. 

Prof.dr. Viktor Grilc je kot 
predsednik programskega sve-
ta tega srečanja navedel, da je 
ocenjevalna komisija v kate-
goriji »okolju prijazen izdelek« 

obravnavala 11 prijav, pri tem pa 
uporabila kriterije, kot so inova-
tivnost, okoljska učinkovitost, 
gospodarnost in uporabnost. 
Med tremi finalisti je nagrado 
prejela družba JUB, ki se bo lah-
ko naslednje leto lahko potego-
vala tudi za evropske okoljske 
nagrade (European Business 
Awards for the Environment), 
ki jih vsaki dve leti podeljuje 
Evropska Komisija.  

Bernarda Bardutzky je v 
svojem nagovoru poudarila, 
da je v družbi JUB skrb za oko-
lje stalnica že več let: »Skrb za 
okolje je pomemben del naše 
strategije. V prvi vrsti smo 
usmerjeni v razvoj inovativnih, 
energetsko učinkovitih ter oko-
lju in človeku prijaznih izdelkov. 
Svojo odgovornost do okolja 
izkazujemo tudi na drugih po-
dročjih, kot so nizka poraba 
energije, uporaba obnovljivih 
virov in zmanjševanje vseh vrst 
vplivov na okolje. Za primer naj 
navedem, da  energijo podtal-
nice izkoriščamo za ogrevanje 
zgradb, za proizvodnjo elek-
trične energije uporabljamo 
dve lastni hidroelektrarni, v la-
stni čistilni napravi pa čistimo 
odpadne vode. Naša vlaganja 
so usmerjena tudi v razvoj. Lani 
smo tako v JUB-u odprli novi 
Tehnološko raziskovalni cen-
ter, v katerem smo razvili barvo 

Jupol Junior, ki je eden zadnjih 
rezultatov dela naših razvojnih 
inženirjev. Pri razvoju tega oko-
lju prijaznega izdelka smo še 
posebej skrbno izbirali njegove 
sestavne komponente. Izbrali 
smo surovine, za katere so pro-
izvajalci dokazali najvišjo kako-
vost, za tiste najpomembnejše 
pa tudi ekološki način proizvo-
dnje. Skozi ves življenjski cikel 
izdelka, od surovin, proizvo-
dnje in uporabe, smo s tem za-
gotovili najnižje možne vplive 
na okolje in človeka. Kljub iz-
polnjevanju strogih ekoloških 
zahtev pa je Jupol Junior izre-
dno kakovosten notranji pre-
maz. Odlikujejo ga odpornost 
na mokro drgnjenje, visoka pa-
ropropustnost ter njegova vi-
soka pokrivnost, saj pri aplika-
ciji zadostuje že en sam nanos. 
Izdelek je sicer namenjen naj-

jupol junioR je eko izdelek 
leta 2011 

Barve spremenijo dom

w
w

w
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Srečno
 2012!

širšemu krogu uporabnikov, 
zaradi njegove ekološke narave 
pa ga še posebej priporočamo 
za barvanje učilnic, igralnic in 
otroških sob. Nagrada, ki smo jo 
prejeli za Jupol Junior, nam ve-
liko pomeni in bo močna spod-
buda za razvoj okolju prijaznih 
izdelkov tudi v prihodnje.«

Ob koncu 16. Okoljskega srečanja, ki sta ga organizirala Časnik Finance in Eko sklad, 
so pred fotografski objektiv stopili prisotni predstavniki iz družbe JUB: Simona Sojar, 
Martina Jerman, Branko Petrovič, Bernarda Bardutzky in Lidija Hočevar.

Ivan Pavinčič, direktor družbe Pavan 
ekologija, dobitnik nagrade za »okolju 
prijazen postopek« in Bernarda 
Bardutzky, direktorica TRC JUB, ki je za 
»okolju prijazen izdelek« JUPOL JUNIOR 
v imenu družbe JUB prevzela okoljsko 
nagrado. Kipca sta delo akademske 
kiparke Dragice Čadež Lapajne.
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VEČ INFORMACIJ 
www.energetika-mb.si

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

Srce mesta!

En
Er

gEtski nasvEti

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.

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

2.

Ogrevajte prostore le takrat, 
ko jih resnično potrebujete.

3.

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

4.

Zatesnite majhne vrzeli med 
okni in vrati ter se izognite 
nehotenemu in nenehnemu 
prezračevanju stanovanjskih 
prostorov, s katerim izgubljate 
veliko toplote. 

5.

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

6.

Sprostite prostor pred 
radiatorji, da boste toploti 
zagotovili prosto pot v prostor 
in izboljšali učinek ogrevanja 
prostora.

7.

Izolirajte zidove za radiatorji, 
uhajanje toplote skozi steno 
lahko zmanjšate za kar 6 %. 

8.

Izberite kakovostne 
termostatske ventile in 
privarčevali boste od 4 do 
8 % energije, potrebne za 
ogrevanje. 

9.

Uporabljajte dodatne 
električne grelnike samo 
v nujnih primerih, porabijo 
namreč zelo veliko električne 
energije.

10.

Redno pregledujte in 
vzdržujte ogrevalne sisteme. 
Optimizirali boste porabo 
energije in z njo povezane 
stroške. 

Z majhnimi ukrepi do  
velikega prihranka!

V torek, 6. decembra, ob 14. uri 
v Grand hotelu Union je bila no-
vinarska konferenca ob prvi javni 
predstavitvi družbe za izvajanje 
energetskih storitev GGE. 

Družba GGE, ki so jo ustano-
vila podjetja Gorenje, Geoplin in 
Energetika Ljubljana, z namenom 
iskanja sinergij pri nastopu na trgu 
energetskih storitev, predstavlja 
prvi sistematičen pristop večjih 
slovenskih podjetij k uveljavitvi 
naprednih energetskih rešitev, ki 

temeljijo na domačem znanju, ter 
k izpolnjevanju zavez na področju 
učinkovite rabe energije.

Ponudba družbe GGE je bila 
oblikovana na poslovnem mo-
delu t.i. energetskega pogodbe-
ništva, ki naročnikom iz javnega 
in zasebnega sektorja omogoča 
modernizacijo stavb brez lastnih 
investicijskih sredstev, vključuje 
pa rešitve za nadzor rabe in pred-
vsem zmanjšanja rabe energije, za 
zanesljivo oskrbo z energijo ter za 

povečanje deleža obnovljivih vi-
rov energije.

Na novinarski konferenci so 
bili prisotni: g. Franjo Bobinac, 
predsednik uprave Gorenja, g. 
Boštjan Napast, predsednik upra-
ve Geoplina, g. Hrvoje Drašković, 
direktor Energetike Ljubljana, g. 
dr. Bogomir Kovač, redni profesor 
na Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani in g. Luka Komazec, di-
rektor družbe GGE.

ustanovljena je bila 
dRuŽba za izvajanje 
eneRgetskih stoRitev gge

31



December 2011

Elster GmbH predstavlja novi regulator MR HP20 za vi-
sokotlačna območja PN20 / ANSI 150. Oznako MR so upora-
bili, ker so želeli, da se nadaljuje zgodba o uspehu serije re-
gulatorjev, ki so se v preteklih obdobjih že odlično izkazali. 
Končnica HP20 označuje regulator za uporabo z vstopnimi 
tlaki do 20 bar.

Kljub uporabi oznake “MR”, je bila serija, razvita popol-
noma na novo, od skice do izdelka, ob tem pa so ohranili 
klasične lastnosti regulatorjev serije MR:

 � enostopenjska kontrola s kompenzacijo vstopnega  
 tlaka,

 � glava regulatorja z vzmetjo, regulacija brez uporabe  
 dodatne energije,

 � vgrajen varnostni zaporni ventil,  
 � odpornost vseh komponent regulatorja na najvišji  

 dovoljeni tlak.
Prva in najpomembnejša lastnost novega regulatorja je 

napredek na področju tlačnih območij. Regulator je bil raz-
vit in odobren za tlačne razrede ANSI 150, do 20 bar. Poleg 
standardnih ANSI prirobnic so na voljo tudi PN prirobnice. 
Regulatorji za tako visoke tlake morajo izpolnjevati pogoje 
standarda DIN EN 334. Po tem standardu sta mogoči dve 
različici konstrukcije. V enostavnejši izvedbi so deli regula-
torja in varnostnih naprav, ki so izpostavljeni vstopnim tla-
kom, odporni na najvišji dovoljeni tlak, ostali deli pa so od-
porni na tlake, ki so nižji od največjega dovoljenega tlaka. 
Regulator MR HP20 je izdelan v zahtevnejši izvedbi po DIN 
EN 334, pri kateri so vsi deli regulatorja in varnostne napra-

ve odporni na najvišji dovoljeni delovni tlak, tako da je sto-
pnja varnosti, v primeru morebitne okvare regulatorja, bi-
stveno višja. 

MR HP20-50 z nazivnim premerom DN50 je že na voljo. 
V začetku naslednjega leta bodo sledili še regulatorji z na-
zivnimi premeri DN80 in DN100, do konca leta 2012 pa bo 
serija regulatorjev MR HP20 na voljo tudi z nazivnim preme-
rom DN25. Modularna zasnova regulatorjev MR je prav tako 
nova lastnost. Omogoča kombiniranje različnih glav regu-
latorja z različnimi dimenzijami ohišij ventila. Regulator MR 
HP20-50 z glavo tipa MW 400 omogoča izstopne tlake od 
20 do 500 mbar. Ko bo na voljo glava tipa MW 300, se bo 
območje izstopnih tlakov razširilo iz 20 do 2000 mbar. Glavi 
tipa MW 300 in MW 500 bosta dodani, ko bosta na voljo 
ohišji ventila z nazivnima premeroma DN80 in DN100. 

Modularna zasnova je prav tako prisotna pri oblikova-
nju varnostnega zapornega ventila. Omogoča zgornji za-
porni tlak od 50 do 5000 mbar in spodnji zaporni tlak od  
10 do 2500 mbar. 

Kompenzacija vstopnega tlaka je prilagojena potrebam 
visokotlačnih regulatorjev, kar se odraža tudi v karakteri-
stičnih krivuljah, saj je zelo visoka kontrola kvalitete regu-
lacije ohranjena skozi celotno območje vstopnega tlaka. 
Različne velikosti glav regulatorja pripomorejo tudi k odlič-
ni natančnosti regulacije. Sedež ventila ostaja nespreme-
njen, kar omogoča široko območje vstopnih tlakov, visoke 
pretoke in zelo zanesljivo regulacijo. 

Eden najpomembnejših ciljev projekta MR HP 20 je 
bila tudi izdelava oblike regulatorja, ki omogoča enostav-
no vzdrževanje. Krožnik ventila regulatorja, varnostni za-
porni ventil in sedež ventila so nameščeni neodvisno drug 

RegulatoR elsteR mR hp20

Regulator Elster MR HP20 Prerez regulatorja Elster MR HP20
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Vesele
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srečno Novo leto

M&K Seibert d.o.o., www.seibert.sitel. 03 710 21 50, mkseibert@siol.net,

od drugega na osi ohišja ventila. Za servis ventila je potreb-
no odviti štiri vijake, ki so nameščeni pod glavo regulator-
ja. Ko odstranimo vijake, se lahko celotna glava regulatorja 
vključno z enoto ventila, odstrani z naprave. Takšna izved-
ba omogoča neposreden dostop do ventila za preglede in 
vzdrževalna dela. Na cevovodu ostaneta vgrajena le ohišje 
ventila in sprožilec varnostnega zapornega ventila. Glavna 
membrana sprožilca varnostno- zapornega ventila omogo-
ča enostaven servis brez odstranjevanja oddušnega voda.    

Posebno pozornost so namenili zagotavljanju enostav-
ne uporabe regulatorja, s poudarkom na nastavitvah izsto-
pnega tlaka, ki ga nastavljamo z lahko dostopnim vretenom 
z zunanje strani. Tudi aktivacija varnostnega zapornega 
ventila je enostavna. Ročica za aktivacijo je nameščena na 
sprednji strani mehanizma varnostnega zapornega venti-
la. Postopek izenačevanja tlaka, ki je prej moral biti zaklju-
čen pred odprtjem varnostnega zapornega ventila, je sedaj 
vključen v proces aktivacije. Z rahlim krožnim premikom za 
nekaj stopinj, odpremo notranji obvod, ki po izenačitvi tla-

kov omogoča odprtje varnostnega zapornega ventila tako, 
da ročico obrnemo še za nekaj stopinj.

Regulator MR-HP20-50 ima certifikat o pregledu tipa 
Evropske skupnosti (CE), po Direktivi o tlačni opremi  97/23/
ES, v povezavi s standardi DIN EN 334 in DIN EN 14382, potr-
jenih s strani DVGW. Zaradi svoje visoke zmogljivosti in pri-
lagodljivosti izstopnih tlakov je prava izbira za uporabo v 
sistemih distribucije plina in v industriji. Najnovejša tehno-
logija, združena s prednostmi preizkušene serije MR, zago-
tavlja odlične lastnosti tako pri nizkih, kot pri zelo visokih 
pretokih. Enostavno delovanje in vzdrževanje zagotavljata 
nizke vgradne in vzdrževalne stroške regulatorjev serije MR 
HP20.

Mere regulatorja Elster MR HP20

3
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Wienerberger Opekarna Ormož 
d.d., GMG Peter Žula d.o.o in trgovina 
TOPDOM Pomlad so v soboto, 10. de-
cembra 2011 organizirali »Dan odpr-
tih vrat z opeko POROTHERM« na niz-
koenergijskem dvojčku v Hočah pri 
Mariboru. Z veseljem smo se odzvali 
povabilu in se udeležili ogleda kvalite-
tne opečne gradnje. Investitor in glav-
ni izvajalec gradnje je podjetje GMG 
Peter Žula. d.o.o.

Organizatorji dneva so nas prija-
zno sprejeli in nam postregli z infor-
macijami glede gradnje nizkoener-
gijskega dvojčka, katero so pričeli v 
letošnjem septembru in bo predvido-
ma zaključena do 4. podaljšane faze v 
mesecu maju prihodnjega leta.

Nizkoenergijski dvojček 
HOČE 

Sama zasnova objekta upošteva v 
prvi vrsti pravilno umestitev v prostor 

in dopušča zadostne površine za pri-
jetno bivanje štiričlanske družine tudi 
zunaj objekta. Razporeditev prosto-
rov je usklajena z sodobnimi smerni-
cami bivanja in ob vhodu, hodniku, 
pralnici, kuhinji in stranišču predvi-
deva velik dnevno-bivalni prostor. 
Zgornja etaža je namenjena sprosti-
tvi in počitku, saj so v njej našle pro-
stor tri prostorne spalnice z osrednjo 
stilsko opremljeno kopalnico. Zraven 
se nahaja še manjša kopalnica in po-
vezovalni hodnik.

Kaj mora imeti energijsko 
učinkovit objekt?

Vse pa se začne že pri temeljih in 
pravilni izvedbi toplotnega ovoja tal. 
Investitor se je odločil za penjeno ste-
klo GEOCELL, saj zagotavlja odlično 
drenažo in je neobčutljiv na vplive iz 
okolja, saj je kemijsko stabilen naravni 
material. Poučili so nas tudi, da penje-

no steklo pri proizvodnji ni energijsko 
potratno, saj je surovina za izdelavo 
odpadno steklo.

Za ovoj stavbe je uporabljen ma-
terial z dobrimi toplotnimi lastnost-
mi, dobro nosilnostjo in trajnostjo. Z 
uporabo POROTHERM DRYFIX siste-
ma dobimo nosilno konstrukcijo iz 
naravnega materiala, z dobro toplo-
tno in zvočno izolativnostjo ter hitrim 
napredovanjem gradnje, brez zaosta-
le vlage v zidovju zaradi malte.

Fasada in streha predstavljata na-
slednji pomemben del, ki potrebuje 
zadostno debelino izolacije. Fasada 
Knauf Insulation z 20 cm kamene vol-
ne, v kombinaciji s porozirano opeko 
zagotavlja standarde pasivne gradnje. 
Vgrajena so okna pasivnega standar-
da, proizvajalca KLI Logatec. Za ogre-
vanje objekta pa bo skrbela toplo-
tna črpalka MITSUBISHI ELECTRONIC 
ZUBADAN (zrak – voda) z visoko kako-
vostnim prezračevanjem in rekupe-
ratorjem zraka svetovno priznanega 
proizvajalca PAUL s cca. 94 % izkorist-
kom toplote odpadnega zraka. 

Gospod Kosec iz podjetja 
Wienerberger, nam je v besedi in sli-
ki orisal posamezne faze gradnje, s 
posebnim poudarkom na gradbenih 

dan odpRtih vRat z opeko 
poRotheRm
Hoče pri Mariboru, 10. 12. 2011

Nizkoenergijski dvojček v Hočah pri Mariboru

Predstavitev glavnih smernic pasivne opečne 
gradnje

foto: op

foto: op
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materialih in izpostavil tri glavne cilje 
gradnje:

 � učinkovita raba energije,
 � izboljšanje pogojev bivanja in 

dela,
 � skrb za dobro počutje uporab-

nikov stavbe, skrb za njihovo zdravje.
Ker je objekt zgrajen v nizkoener-

gijskem standardu, pripadajo vsake-
mu od bodočih lastnikov enote dvojč-
ka nepovratna sredstva EKO sklada v 
ocenjeni višini 13.000 EUR. 

Po koncu predstavitve smo se 

sprehodili bo bivalnih prostorih ene-
ga od dvojčkov in si na licu mesta 
ogledali vgrajene materiale. Seveda 
so bili vseskozi na voljo organizatorji 
dneva, ki so strokovno odgovarjali na 
vprašanja nas obiskovalcev. 

V zaključnem delu bi želeli izreči 
pohvalo vsem organizatorjem dne-
va odprtih vrat za strokovno razlago 
in prijazen sprejem z odličnimi prle-
škimi krapci, ocvirkovo pogačo in ne-
žnim vonjem kuhanega vina. 

Olga Poslek

G. Jure Žula iz podjetja GMG Žula (desno) in  
g. Robert Potočnik iz podjetja Knauf Insulation 
(levo)

ljubljana, 14. december 2011 - družba butan plin, 
vodilni distributer utekočinjenega naftnega plina 
(unp) v sloveniji, je danes predstavila pričakovane le-
tne poslovne rezultate in prihajajoče trende na podro-
čju energetike ter alternativnih energetskih rešitev. v 
družbi so kljub neugodnim razmeram na energetskem 
trgu zadovoljni z rezultati, saj so skladni s strateško 
usmeritvijo podjetja. 

Predstavniki družbe butan plin so na današnjem sreča-
nju predstavili poslovanje družbe v letu 2011. Kljub neka-
terim izzivom v poslovanju družba ob koncu leta beleži za-
dovoljiv rezultat. Predviden čisti dobiček, ki ga ocenjujejo 
na 2,5 mio euR, je sicer nižji od lanskoletnega. To je pred-
vsem posledica višje nabavne cene plina, upada naročil naj-
večjega kupca in investicije v logistiko, s katero so okrepili 
svojo konkurenčno prednost. Kljub temu v družbi napove-
dujejo podobno prodajo kot v letu 2010, to je 30.000 mt 
prodanega plina. S tem družba Butan plin ohranja svoj tr-
žni delež na segmentu utekočinjenega naftnega plina 
pri nas.

V letu 2011 so v družbi dobršen del resursov usmerili na 
področje inovativnih energetskih rešitev, ki končnemu 
potrošniku omogočajo prihranke pri porabi energije. »V 
Butan plinu spodbujamo nove energetske smernice in sle-
dimo najnovejšim energetskim trendom. Ti se vse bolj nagi-
bajo v smeri kombinacij UNP-ja z alternativnimi viri energije, 
s katerimi zagotavljamo celovito in učinkovito pokrivanje 
energetskih potreb. Velik poudarek dajemo soproizvodnji 
toplotne in električne energije, v letu 2011 smo tako uspe-

šno realizirali kar nekaj projektov, s katerimi so uporabniki 
krepko znižali svoje stroške energije«, je ob tej priložnosti 
povedal tomaž grm, generalni direktor družbe Butan plin.

V tem oziru spodbujajo tudi zaposlene k inovativnemu 
delovanju. Dejavnosti izboljšav je projekt, ki je zaživel prav 
z namenom spodbuja zaposlenih k iskanju inovativnih reši-
tev na različnih segmentih delovanja družbe. 

Družba, ki v središče svojega poslovanja postavlja tudi 
skrb za okolje, vidi v uporabi unp-ja kot zanesljivega vira 
energije z ničnim vplivom na okolje, pravo pot za uresni-
čitev ekoloških ciljev. Z vpeljavo zelene jeklenke so svo-
jim uporabnikom ponudili čistejšo, prikladnejšo, varno in 
garantirano brezhibno plinsko jeklenko, ki se danes širi po 
vsej Sloveniji. V letu 2011 so v družbi razširili prodajno mre-
žo, ki danes obsega skoraj 500 prodajnih mest, okrepili pa 
so tudi logistični center in storitev dostave plina v jeklen-
kah na dom.

dRuŽba butan plin v letu 2011 
vlagala v inovacije za 
pRihodnost eneRgetskega tRga

foto: op
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Predstavniki podjetja JA-
DRAN SEŽANA d.d., so 7.12. 
2011 v prostorih Območne obr-
tne zbornice Maribor ponov-
no organizirali prednovoletno 
srečanje instalaterjev–energe-
tikov. Začetni pozdrav je ude-
ležencem namenil g. Branko 
Hreščak. Predstavil je svoje so-
delavce, odgovorne za posa-
mezna prodajna področja. V 
nadaljevanju je g. Ervin Čigon 
predstavil nekaj novosti v pro-
gramu proizvajalca ogrevalne 
tehnike IMMERGAS.

Podjetje Immergas je eden 
izmed vodilnih proizvajalcev 
stenskih plinskih grelnikov. Ši-
roka paleta proizvodov, od 
plinskih pretočnih grelnikov, 
do grelnikov z vgrajenim boj-
lerjem za sanitarno vodo, tudi 
kondenzacijskih grelnikov itd., 
nudi velik izbor in obenem za-
dovoljuje tudi najbolj zahtev-
ne kupce. Še vedno so tu mo-
deli: AVIO, ZEUS, ZEUS superior, 
MINI Nike , MINI Eolo , MAJOR 
Eolo, različnih moči (od 24 kw 
do 32 kw) in zasnov z naravnim 
ali prisilnim vlekom.

Glavna  prednost so vgraje-
ni Inox bojlerji z dvojno spira-
lo, ki pomeni učinkovito segre-
vanje vode in dolgo življenjsko 
dobo.

Kondenzacijski plinski 
grelniki VICTRIX predstavlja-
jo sodobno tehnologijo s po-
udarkom na energetskem pri-
hranku, ki je lahko tudi 30% 
večji od klasičnih plinskih grel-
nikov. Z vezavami več grelni-
kov v kaskade lahko dosežemo 
večje skupne ogrevalne moči, 
kombiniramo pa lahko 32 kw, 
50, 75, 90 in 115 kw.  Najnovej-
šo tehnologijo in italijanski di-
zajn predstavlja novi model 
kondenzacijskega kotla, ime-
novan VICTRIX Superior z mo-
čjo 32 kw. Model se ponaša z 
elegantno oblikovano koman-
dno ploščo, ki na preprost na-
čin omogoča upravljanje vseh 
funkcij delovanja kotla. Zaradi 
vgrajenega mini bojlerja zago-
tavlja takojšnjo uporabo tople 
sanitarne vode. Večje udobje 
segrevanja sanitarne vode je 
zagotovljeno z elektronsko kr-
miljenim regulatorjem preto-
ka, zato je tudi temperatura 
vode, ki priteče iz pipe, vedno 
konstantna. Ta kotel dosega 
najvišji razred udobja pri pri-
pravi sanitarne vode – 3 zvez-
dice, po evropskem standardu 
EN 13203-1. Novost tega grelni-
ka je, da ga je možno skupaj z 
grelniki večjih moči (50-115kW) 
vezati v kaskadni sistem. Grel-

niki VICTRIX so opremljeni z da-
ljinsko krmilno ploščo – CAR in 
tipalom zunanje temperature.

Vsi kondenzacijski grelni-
ki imajo možnost nastavitve 
visoko temperaturnega reži-
ma - 25-85 stopinj Celzija ali pa 
nizkotemperaturnega režima 
25-45 stopinj Celzija, kar omo-
goča direkten priklop na talno 
gretje brez mešalnih ventilov. 

Velik poudarek je podjetje 
Immergas namenilo tudi izkori-
ščanju sončne energije. V pro-
gramu solarnih sistemov imajo 
tako vakuumske, kot tudi plo-
skovne sprejemnike sončne to-
plote. Hranilniki tople vode so 
iz INOX-a ali so emajlirani. Nu-
dijo že pripravljene komplete 
za solarne napeljave, črpalne 
sklope, montažno in priključno 
opremo. Sonce je res pomem-
ben vir energije, ki ga lahko ko-
ristimo brez povzročanja škode 
našemu planetu. Zato je pod-
jetje Immergas usmerilo razvoj 
svojih proizvodov k doseganju 
ciljev evropskih smernic, ki do-
ločajo čim višje kvote korišče-
nja obnovljivih virov energije.

Morda kot zanimivost, ki je 
bila podana slušateljem, je mo-
žnost priprave tople vode z na-
mestitvijo solarnega sistema, v 
več stanovanjskih hišah z več 
stanovanjskimi enotami ali blo-
ki. Pri tem sistemu je podjetje 
razvilo preusmeritveni mešal-
ni ventil, ki omogoča ogrevanje 
skupne sanitarne vode preko 
solarnega sistema. Sanitarna 
voda, ogrevana s skupnim so-
larnim sistemom, je speljana 
v stanovanjske enote skozi ka-
lorimetre - tako se omogoča 

merjenje. Kadar ima sanitar-
na voda temperaturo nižjo od 
48 °C, ventil preusmeri to sani-
tarno vodo v individualni grel-
nik v stanovanju, ki jo dogreje, 
v kolikor pa je ta vhodna tem-
peratura večja od 48 °C, pa jo 
ventil preusmeri direktno do 
armatur (sanitarnih pip) v sta-
novanju. To je ena od zanimi-
vosti, ki bi lahko bila ponujena 
končnim uporabnikom iz strani 
naših obrtnikov - predvsem na 
področjih, kjer je večje število 
sončnih dni. 

Novost programa Immer-
gas predstavljajo letos toplo-
tne črpalke AUDAX monoblok 
zrak-voda, ki jih lahko skupaj 
s plinskimi grelniki in sončni-
mi sistemi povežemo s central-
no krmilno enoto. Ta omogo-
ča, da na podlagi predhodnega 
vnosa stroškov posameznega 
energenta (plina, elektrike) sa-
modejno vklaplja določeno na-
pravo. Moči toplotnih črpalk so 
AUDAX 6, 8 in 10 kW, v začetku 
naslednjega leta pa bodo še 16 
in 18 kW.

Industrijski grelniki zra-
ka so v prodajnem asortima-
nu na voljo iz strani proizva-
jalcev Accoroni in CMT, ki kot 
kurivo koristijo olje ali plin ali 
pa kombinacijo obojega. Sis-
tem ROOFTOP podjetja CMT 
omogoča kombinacijo hlaje-
nja v poletnem času, kakor tudi 
ogrevanja s toplim zrakom po-
zimi. Kot zanimivost prodaj-
nega programa je bil predsta-
vljen še UPLINJEVALNI KOTEL 
na polena, kjer princip delova-
nja temelji na uplinjanju lesa 
pri visokih temperaturah. Na-

pRednovoletno sReČanje 
podjetja jadRan seŽana d.d. 
– obRtna zboRnica maRiboR
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Sistem prikazuje prednost 
možnosti namestitve hranilnika 
tople vode kamor koli v stavbi, 
ker razen konstrukcijskih ni 
posebnih zahtev in omejitev za 
montažo.

DELNO CENTRALIZIRAN SISTEM

mestitev ventilatorja omogoča 
potiskanje primarnega zraka v 
izgorevalno komoro, medtem, 
ko sekundarni zrak potuje sko-
zi posebne šobe. Sistem je izre-
dno ekonomičen, saj omogoča 
prihranek goriva do cca. 40 %. 
Velikost nakladalnega prostora 
je dovolj veliko za 8-12 ur delo-
vanja na srednji moči ogreva-
nja in zato je potrebna mini-
malna prisotnost pri delovanju 
peči.

V nadaljevanju je g. Dejan 
Ajdovec na kratko predstavil 
program klimatizacije. Zdru-
ženje obeh gigantov podjetja 
Sanyo in Panasonic omogoča 
proizvodnjo tehnološko zah-
tevnejših elementov in pome-
ni za končne uporabnike samo 
višji kakovostni razred. Prodaj-
ni program zajema klimatske 
naprave, tako za stanovanjske 
objekte, kot tudi za poslovne 
prostore in industrijske objek-
te. Značilnosti ponudbe kli-
matskih naprav so okolju prija-
znejše naprave, saj uporabljajo 
hladivo R410A, ki je ozonu ne-
škodljivo. Povečana učinko-
vitost naprav pomeni manjšo 

porabo energije, ki hkrati niža 
stroške delovanja naprave. Na-
predna tehnologija omogoča 
dobro klimatizacijo prostorov 
ob zelo tihem delovanju in ne-
nazadnje so naprave oblikova-
ne tako, da se s svojim izgle-
dom izredno lepo vključujejo v 
najrazličnejše prostore.

Zanimivost tržnega progra-
ma so toplotne črpalke - HY-
DRONIC in CO

2
. Hydronic so 

klasične črpalke zrak – voda, 
medtem ko so toplotne črpal-
ke CO

2
 tehnološko dovršene 

in jih podjetje SANYO proizva-
ja kot prvi in edini na svetu. Za 
razliko od ostalih proizvajalcev, 
se kot medij uporablja ogljikov 
dioksid, ki je v celoti naraven in 
okolju prijazen v zaprtem hla-
dilnem prostoru. Zaradi spe-
cifičnosti medija lahko črpal-
ka deluje do nižjih temperatur 
(tudi do -25 °C) z večjim izko-
ristkom. Prav tako hladilni me-
dij dopušča višje delovne tem-
perature tudi do 65 °C. To pa 
je tudi idealna temperatura za 
ogrevanje sanitarne vode in 
dovolj visoka temperatura, da 
preprečuje pojav legionele. Tak 

sistem je enostaven za monta-
žo, je združljiv s standardnimi 
radiatorji in sistemom talnega 
ogrevanja. Sistem ne zahteva 
letnega servisiranja, zato tudi 
ni stroškov vzdrževanja. Zuna-
nja enota je v kompaktni izved-
bi, nameščena zunaj objekta. 
V zgradbah, ki nimajo dostopa 
do plina, se uporablja za delo-
vanje črpalke tudi elektrika. Po-
raba električne energije je mi-
nimalna, saj naprava zajema 
2/3 potrebne energije iz ozra-
čja. Celo pri temperaturi -25 °C 
hladilni medij absorbira dovolj 
toplote, da jo lahko upari. 

Skratka, sistem toplotne 
črpalke CO

2
-SANYO omogoča 

kvalitetno ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode, predstavlja 
okolju prijazno tehnologijo, 

nima posebnega vzdrževanja, 
ima enostavno montažo, mon-
ter pa ne potrebuje certifikata 
za delo s hladilnimi sredstvi...

ČISTO PREPROSTO – PREVE-
RITE pri podjetju JADRAN SE-
ŽANA d.d. in dobili boste infor-
macije o kvalitetni opremi ter 
proizvodih za vse vaše potrebe, 
želje in nazadnje se boste se-
znanili tudi s cenami, ki so pri-
merljive z ostalimi proizvajalci.

Po predstavitvi je sledil 
sproščujoči del srečanja, kate-
rega komunikacijo je podkrepil 
»kulinarični duet« Primorske: 
pršut in teran. Vsem udeležen-
cem srečanja so predstavniki 
podjetja zaželeli uspešno novo 
delovno leto in nas povabili na 
ogled razstavnega prostora na 
sejmu ENERGETIKA 2012.     (cg)

Več sistemov vodimo s pomočjo ene krmilne enote,  
ki glede na stroške izbere najugodnejši energent 

INTEGRIRAN SISTEM 

Regulator sistema  

Pre Sales 
D t  

PREUSMERITVENI-MEŠALNI VENTIL 
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Sončna energija predstavlja veli-
ko priložnost, tako v pridobivanju ze-
lene energije, kot tudi pri novih de-
lovnih mestih v Sloveniji. Sonce je 
čist in donosen vir obnovljive energi-
je. Energija, ki jo seva na Zemljo, pa je 
okrog 10.000-krat večja od energije, ki 
jo dnevno porabi človeštvo. Največja 
težava pri izkoriščanju sončne energi-
je sta majhna gostota energije in ne-
stalnost. Sončnega sevanja ne more-
mo čisto natančno napovedati. Se pa 
trend izgradnje sončnih elektrarn vrši 
tudi v Sloveniji. Začetna investicija se 
zelo hitro povrne, sončni sistemi pa 
so tudi zelo pomembni kot dodatek k 
npr. ogrevalnemu sistemu. Solarni sis-
temi so sicer dober prodor, neizkori-
ščenega prostora pa je še veliko.

Zelena energija je vodna energija, 
ki ima v Sloveniji ogromni potencial; 
to so veter, biomasa, energija iz oce-
anov, ipd. 

Voda je najpomembnejši obnovlji-
vi vir energije in kar 21,6 % vse električ-
ne energije na svetu je proizvedeno z 
izkoriščanjem energije vode oziroma 
hidroenergije. 

 Ker imajo velike hidroelektrar-
ne po navadi izjemno škodljive vpli-
ve tako na okolje kot tudi na druž-
bo, jih, čeprav so vodne, ponekod ne 
štejejo med obnovljive vire energije. 

Pretvorba hidroenergije v električno 
energijo poteka v hidroelektrarnah. 
Z izjemo starih mlinov, ki jih poganja 
teža vode, izkoriščajo moderne hidro-
elektrarne kinetično energijo vode, ki 
jo le ta pridobi s padcem. Količina pri-
dobljene energije je odvisna tako od 
količine vode kot od višinske razlike 
vodnega padca. V Sloveniji je v hi-
droelektrarnah proizvedeno 24,5 % 
vse proizvedene električne energije. 
Prednosti izkoriščanja hidroenergije: 

 y ne onesnažuje okolja, 
 y dolga življenjska doba in relativ-

no nizki obratovalni stroški. 
Slabosti izkoriščanja hidroenergije: 

 y izgradnja hidrocentral predsta-
vlja velik poseg v okolje, 

 y nihanje proizvodnje glede na 
razpoložljivost vode po različnih me-
secih leta, 

 y visoka investicijska vrednost. 
Pojavljajo se številne kritike glede 

koriščenja slovenske hidroenergije, di-
rektive 20-20-20 morajo dejansko za-
živeti v zavesti ljudi. Slovenija ima po 
besedah dr. Lučke Bogataj še velik ne-
izkoriščen potencial v hidroenergiji, 
lesni biomasi in tudi sončni energiji. 
Nekaj poskusov je tudi v smeri vetrnih 
elektrarn.

Električna energija v Sloveniji te-
melji na 3 stebrih in sicer:  vodna ener-

gija (ki je po mnenju strokovnjakov še 
premalo izkoriščena), premog (opu-
ščanje) in jedrska energija (deljena 
mnenja, kar se tiče uporabe jedrske 
energije in svetovni strah – posledice 
Japonske nesreče). 

Prav tako je okolju v prid tudi jedr-
ska energija, vendar je problem ta, da 
tudi uranove rude primanjkuje oz. se 
jo pretirano izrablja. Prav tako so za-
strašujoča dejstva morebitne jedrske 
nesreče, katere vplivi sevanja ostajajo 
še desetletja. 

Vodja centra za energetsko učin-
kovitost na IJS, g. Stane Merše, meni, 
da lahko Slovenija zagotovi vso po-
trebno energijo z OVE do leta 2050, 
največji problem je neusposobljenost 
kadrov, okoljska zaščita prostora, fi-
zične omejitve v mestih in tudi strah 
investitorjev pri prehodu na OVE. 
Slovenija ima previsoko energetsko 
intenzivnost, ki je skoraj 50 % nad EU 
povprečjem. V Sloveniji je na podro-
čju OVE dejavnih približno 28 odstot-
kov prebivalstva, sicer pa je zavedanje 
o OVE na dokaj visoki ravni. 

Promet predstavlja v Sloveniji po-
memben delež izpustov toplogre-
dnih plinov, zato mu moramo v NEPu 
– Slovenskemu nacionalnemu pro-
gramu nameniti precej pozornosti. 
Prehod k povečani učinkovitosti rabe 

Čista eneRgetska 
pRihodnost

Regratova lučka lahko simbolizira sonce

Moč vode- hidroenergije Lepota vode, oceana

Nadaljevanje članka 89. številke revije Energetik
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WILO ADRIATIC d.o.o.
Kamnogoriška c. 
1000 Ljubljana
T +386 1 58 38 130
F +386 1 58 38 138

Vesel Božič ter

srečno Novo leto

energije v prometu, zmanjšanje od-
visnosti od fosilnih goriv in zmanjša-
nje izpustov so težave, s katerimi se 
ubada slovenska energetska politi-
ka. Rešitve problema pa so v poveča-
ni rabi »zelene elektrike« in prehod na 
železnice ter hibridna vozila. 

V Sloveniji prometa še nismo za-
čeli interesno analizirati, nimamo ce-
lostne trajnostne prometne politike, 
je pa tudi edini sektor, v katerem se 
bodo emisije še povečevale. Električni 
avtomobili namreč na cestah še dol-
go ne bodo prevladovali. V Sloveniji 
povzroča promet še večji delež emi-
sij kot v drugih državah, leta 2020 

naj bi dosegel že 30 %. Zato je pro-
met predmet čedalje več kritik, tudi iz 
nekaterih vladnih služb in strateških 
svetov. Prometa pa se pri nas še nihče 
ni lotil sistemsko, čeprav je znano, da 
so prebivalci mest, ki so svoj prome-
tni sistem podredila vožnji s kolesom, 
pešačenju ter javnemu prevozu, bolj 
zadovoljni in zdravi od tistih, ki živijo 
v mestih z osnovnim prevozom s kra-
ljem cest – avtomobilom.

Trajnostna energija, ki je cilj učin-
kovite energetske politike, se bo v pri-
hodnosti izkazala za skupek okoljskih, 
ekonomskih in socialnih ugodnosti, ki 
jih nudi koriščenje obnovljive energi-
je. Organizacija Greenpeace ima pri-
pravljene konkretne rešitve, kar se 
tiče energetske prihodnosti, njenih 
vprašanj in odgovorov. 

Ob objavi osnutka za Strategije 
podnebnih sprememb ga. mag. Nina 
Štros, vodja projektov na Greenpeace 
v Sloveniji navaja pomembnost to-
vrstnih strategij, ključnega vidika pa 
je seveda realizacija in konkretno re-

ševanje podnebne krize z drznimi 
ukrepi. 

Naj bodo dejanja prava, zase in za 
naš planet. 

» Slovenija z aktivno podnebno po-
litiko prevzema nacionalno odgovor-
nost in se s tem pridružuje državam, 
ki z ustreznimi strategijami in politi-
kami usmerjajo gospodarstvo v sme-
ri zelene rasti. Zelena pot zagotavlja 
dodano vrednost, ki bo skladna, s prej 
omenjenimi, okoljskimi, podnebnimi 

Družina je temeljna človeška vrednota

Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled. 
Sedanje stopinje morajo biti »zelene«. 
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in socialnimi rešitvami, oz. socialno 
pravičnostjo«. Greenpeace dokazu-
je, da odločitev za OVE in energetsko 
strategijo EU do leta 2050 pomeni:

 y Možnost, da je vsaj 50 % ener-
getske porabe iz OVE

 y Prenehanje izkoriščanja premo-
ga in jedrske energije

 y Zmanjšanje emisij CO
2
 v energij-

skem sektorju za 70 % 
Kaj torej velja za Slovenijo? Treba 

je podpirati javne razprave in projekte 
okoljske ozaveščenosti, uporabe URE 

in OVE. Še večja državna spodbuda, 
idejno in materialno naj spodbuja ak-
tiviste, znanstvenike in druge akterje 
učinkovite energetske politike. Ta po-
litični energetski prostor oblikujemo 
prav vsi ljudje na našem svetu. Vsak 
lahko prispeva svoj delež, z mislimi in 
dejanji. 

Temeljne človeške vrednote so 
ljubezen, svoboda in spoštovanje. 
Spoštovanje do sebe in okolja, v kate-
rem živimo, bo prineslo rešitve, tako 
podnebne kot tudi rešitve energet-

ske krize. Z malo inovativnosti ter do-
sti volje nam še vedno lahko uspe…. 

(kg)

Živeti….

Zamisel za projekt let’s do it! 
je nastala v Estoniji in se je razširila 
tudi izven meja. Gre za enodnevne 
projekte čiščenja, ki se bodo zvrstile 
v različnih državah v letu 2012.  Gre 
za največjo svetovno globalno akcijo. 
Od 24. marec do 25. septembra 2012 
se bo zvrstil niz čistilnih aktivnosti, ki 
bodo potekale z namenom očistiti 
planet. Priprave na največji okoljski 
prostovoljski projekt v zgodovini člo-
veštva očistimo svet 2012 – world 
cleanup 2012- že potekajo. Na veliko 
globalno čistilno akcijo se že pripra-
vljajo v naslednjih 59 državah in velikih 
mestih: Afganistan, Albanija, Avstrija, 
Bangladeš, Barbados, Bénin, Brazilija, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, 
Burkina Faso, Kambodža, Čile, 
Demokratična republika Kongo, 
Estonija, Finska, Francija, Gambija, 
Gruzija, Gana, Hrvaška, Ciper, Indija 
(New Delhi, Hyderabad, Lucknow, 
Patna), Indonezija, Italija, Kenija, 
Kazahstan, Kosovo, Litva, Liberija, 
Latvija, Makedonija, Moldavija, 
Maroko, Nepal, Nizozemska, Nigerija, 
Niger, Portugalska, Romunija, Saint 
Lucia, Saint Vincent in Grenadine, 
Senegal, Srbija, Slovenija, Španija, 

Šrilanka, Sudan, Tajska, Tanzanija 
, Togo, Turčija, Uganda, Ukrajina, 
Velika Britanija, ZDA (San Francisco) 
in Rusija. 

Naj omenim tudi zanimivost 
Greenpeace International in sicer 
na pot okrog sveta so poslali prvo 
namensko zgrajeno ladjo za izvaja-
nje okoljskih kampanij, imenovano 
mavrični bojevnik. Gre za ekološko 
plovilo, ki je oblikovano po trajno-
stnih načelih učinkovite rabe ener-
gije. S pomočjo Greenpeacovih ladij 
so že bile dosežene številne okoljske 
zmage; z njihovo pomočjo so se 
aktivisti postavili pred harpune in 

ubranili kite, preprečili so odlaganje 
strupenih in radioaktivnih odpadkov 
v morja, blokirale pošiljke nelegalne-
ga lesa iz deževnih gozdov ter ustavili 
jedrske poskuse itd. 

Takšne prostovoljne akcije lahko 
samo pozdravljamo in si jih želimo še 
več. Da ohranimo čist planet, mora-
mo stopiti skupaj in skupaj reševati 
posledice podnebnih sprememb, ki 
so nastale zaradi pretiranega one-
snaževanja. Poskrbeti moramo za 
vsa živa bitja, tako za živali, rastline 
kot tudi za vse ljudi, da se vsem živim 
bitjem zagotovi zdravo, kvalitetno in 
spoštovanja vredno življenje. 

Let’s Do It! 

svetovno ČišČenje 2012 in 
mavRiČni bojevnik
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FIRŠT-ROTOTEHNIKA, s.p., Radegunda 54, SI-3330 Mozirje

PE VELENJE PRODAJA, PROIZVODNJA, SERVIS 
Koroška cesta 56a, SI-3320 Velenje, tel.: 03 898 35 00, fax: 03 898 35 35

info@first.si, www.first.si

Vesel Božič in

 uspeha polno 

novo leto 2012

ROTO TEMP

Regulator konstantne 
temperature pretoka s 

3-potnim mešalnim ventilom

ROTODIVERT - M
Električni rotacijski pogon z 

medeninastim prekrmilnim ventilom 
in možnostjo ročnega upravljanja

V letih vašega zaupanja smo oblikovali 
proizvodni program, ki zajema: 

ź motorne in programske krogelne ventile 
ź mešalne in prekrmilne ventile
ź regulacijske pogone
ź sobne in diferenčne termostate
ź programske avtomatike centralnega 

ogrevanja
ź regulatorje pritiska in cevne ločilnike
ź mehanske vodne filtre...

Modra odločitev za boljšo prihodnost
ź enostavna montaža
ź večje udobje bivanja
ź manjša poraba energije
ź varno in uporabniku prijazno
ź podpora vašemu ogrevalnemu sistemu
ź izdelki s tradicijo

OGREVALNE 
AVTOMATIKE

M

M

Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah.

S toplotno črpalko, v povezavi s solarnim sistemom, 
je možno, razen nizko energijskih in pasivnih hiš, ogreva-
ti tudi zgradbe, grajene po trenutno veljavnih predpisih. 
Zgornja meja ekonomičnosti ogrevanja s toplotno črpal-
ko so specifične toplotne izgube 50 W na kvadratni me-
ter ogrevane površine. Za primerjavo, specifične toplo-
tne izgube pri 3-litrski hiši znašajo 20 W/m2 in pri pasivni 
hiši 10 W/m2.

Z solarnim sistemom lahko poleg priprave tople sani-
tarne vode pokrivamo še določen delež toplote za ogre-
vanje (15 do 50 %) in s tem dosežemo letno grelno števi-
lo preko 6. Vgraditi moramo ploskovni sistem ogrevanja 
(talno, stensko, stropno), ki omogoča v letnem času tudi 
pasivno hlajenje.

Za nizkoenergijske hiše je značilno, da  letna potreb-
na toplota za ogrevanje ne presega 30 kWh/(m2a) ogre-
vane površine. Za ogrevanje teh zgradb koristimo nižje 
temperature dovoda, kar nam omogoča izkoriščanje al-
ternativnih virov toplote. S solarno toplotno črpalko v 
kombinaciji z latentnim hranilnikom toplote dosežemo 
letno grelno število do 6. Pri latentnih hranilnikih toplote 
koristimo parafine, ki se pri sobni temperaturi nahajajo v 
obliki raznih voskov.

Sončno energijo shranjujemo v prehodnih obdobjih 
in zimskem obdobju, ko je te energije v letnem povpre-

čju na razpolago približno 200 do 250 kWh/m2. Vgradnja 
hranilnika latentne toplote v povezavi s toplotno črpalko, 
znatno zmanjša rabo energije in stroške ogrevanja,  prav 
tako pa ne onesnažujemo okolja.

1. Sončno obsevanje
Na našem širšem področju RS sije sonce od 1600 do 2650 

ur na leto, ter vpade na 1 m2 površine med 1000 in 1400 kWh 
letno sončne energije. Vsota direktnega in difuznega seva-
nja, ki ga imenujemo globalno sevanje, v letnem povprečju 
znaša približno 1200 kWh/m2. Ta energija je na razpolago od 
aprila do oktobra, le približno 200 do 250 kWh/m2 je na voljo 
v zimskem času (slika 1).

sodobne tehnologije 
toplotnih ČRpalk – kako 
do uspešnih Rešitev ?

Slika 1: Povprečno dnevno sončno obsevanje
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2. Fazno spremenljivi materiali 
Za uporabo v hranilnikih latentne toplote je pomembna 

njihova sposobnost hranjenja energije (kJ/kg) oziroma tista 
toplota, ki jo lahko shranimo na prostornino hranilnika to-
plote.  Najbolj so primerne organske snovi - parafini. 

Fazno spremenljivi materiali (PCM) shranijo energijo, ki 
se sprošča pri procesu spremembe agregatnega stanja iz tr-
dnega v tekoče. Na osnovi novih tehnologij koristimo parafi-
ne, ki se pri sobni temperaturi nahaja v obliki raznih voskov. 
Če dodajamo energijo v obliki toplote, se pri tem poveča 
notranja energija. Posledica tega je povišanje temperature 
(senzibilna toplota) ali sprememba faze (latentna toplota). 
Vedno, ko material preide v drugo agregatno stanje (iz tr-
dnega v tekoče ali obratno), se toplota oddaja ali sprejema. 

3. Izvedba solarnega seta za ogrevanje  
s toplotno črpalko - STANDARDNA  
GRADNJA

Za pripravo tople sanitarne vode (TSV) podporo ogre-
valnemu sistemu lahko koristimo toplotno črpalko in spre-
jemnike sončne energije. V poletnih mesecih lahko doseže-
mo 80 % pokritje potreb po TSV s solarnim sistemom in 15 
% delež pokritja toplotnih potreb po ogrevanju.

Toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij morajo 
znašati za zgradbe, grajene po trenutno veljavnih predpisih:

 � zunanji zidovi: U ≤ 0,6 W/(m2K) - [0,28]*
 � streha: U ≤  0,25 W/(m2K) -  [0,20]*
 � tla: U ≤  0,40 W/(m2K) -  [0,25]*
 � okna (steklo + okvir): U ≤  1,3 W/(m2K)

(Novi pravilnik PURES)

Izračunane vrednosti za enodružinsko so sledeče:

 � neto ogrevana površina:130 m2

 � toplotne izgube: 55 W/m2 
 � toplotna moč: 7 kW
 � število ogrevalnih ur:1500 h/leto
 � površina sprejemnikov sončne energije: 16 m2

 � volumen hranilnika toplote:1000 litrov
 � toplota za pripravo TSV: 9,3 kWh/dan (4 osebe, 50 l/ dan, 

50 °C)
 � letne potrebe po TSV pokrite s solarno energijo: 80 %
 � letne potrebe po toploti za ogrevanje pokrite s solarno 

energijo: 15 %

Slika 2: Akumulacija energije v različnih materialih

Slika 3: Kompaktni solarni sistem s toplotno črpalko zemlja/voda 
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 � potrebna toplota za ogrevanje: 10.500 kWh oziroma 80,7 
kWh/m2

 � potrebna toplota za pripravo TSV: 3.400 kWh
 � skupna potrebna toplota: 13.900 kWh
 � skupna pridobljena solarna energija: 4.295 kWh
 � poraba električne energije:2.150 kWh

 Na osnovi rabe skupne toplote za ogrevanje in TSV lah-
ko izračunamo letno grelno število: 

β = 13.900/2150 = 6,4
Na sliki 3 je prikazana vezalna shema ogrevanja s toplo-

tno črpalko, kjer se kot vir koristi zemeljski kolektor ali to-
plota kamenin - geosonde. Pri specifični toplotni oddaji 25 
W/m2 potrebujemo zemeljski kolektor s tremi zankami cevi 
premera 25 mm dolžine 3 x 100 m. V primeru pasivnega hla-
jenje vgradimo štiri zanke po 100 m. Pri toplotnem odvzemu 
55 W/m vgradimo dvojno u - sondo, premer cevi 25 mm in 

globina vgrajene sonde 125 m.

4. Izvedba solarnega seta za ogrevanje 
s toplotno črpalko - NIZKOENERGIJSKA 
GRADNJA

Za 3-litrsko hišo potrebujemo toplotne črpalko manjše 
moči, saj specifične toplotne izgube bistveno manjše kot 
pri klasični gradnji. Zaradi povečane debeline toplotne izo-
lacije zunanjega ovoja, izboljšane toplotne zaščite stekel in 

vgradnje kontroliranega prezračevanja, znašajo specifične 
toplotne izgube 20 W/m2.
Toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij so sledeče:

 � zunanji zidovi: U ≤ 0,20 W/(m2K)
 � streha: U ≤ 0,20 W/(m2K)
 � tla: U ≤ 0,25 W/(m2K)
 � okna (steklo + okvir): U ≤ 1,0 W/(m2K)

Izračunane vrednosti so sledeče:
 � neto ogrevana površina:130 m2

 � toplotne izgube: 20 W/m2 
 � toplotna moč: 2,6 kW
 � število ogrevalnih ur:1500 h/leto
 � površina sprejemnikov sončne energije: 16 m2

 � volumen hranilnika toplote:1000 litrov
 � toplota za pripravo TSV: 9,3 kWh/dan (4 osebe, 50 l/ dan, 

50 °C)
 � letne potrebe po TSV pokrite s solarno energijo: 80 %
 � letne potrebe po toploti za ogrevanje pokrite s solarno 

energijo:  cca  40 %
 � potrebna toplota za ogrevanje: 3900 kWh oziroma 30 

kWh/m2 
 � potrebna toplota za pripravo TSV: 3.400 kWh
 � skupna potrebna toplota: 7300 kWh
 � skupna pridobljena solarna energija: 4.295 kWh
 � poraba električne energije:1150 kWh

β = 7300/1130 = 6,4 - letno grelno število

Slika 4: Kompaktni solarni sistem s toplotno črpalko voda/voda 
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Na sliki 4 je prikazan sistem z vgrajenim solarnim setom 
za ogrevanje in pripravo TSV. Kot vir toplote se koristi pod-
talnica. Potrebe pretok je 0,5 m3/h.

Iz izračuna je razvidno, da znaša pokritje letnih potreb 
po toploti za ogrevanje pri klasično grajeni hiši po trenutno 
veljavnih predpisih 15 %. V primeru 3-litrske hiše pa znaša 
pokritje že približno 40 %. V obeh primerih se vgradi toplo-
tna črpalka , ki kot vir koristi toplotne zemlje kamenin ali 
podtalnice. V primeru vgradnje dovolj velikih površin spre-
jemnikov sončne energije (16 m2) in hranilnika toplote (100 
litrov) znaša letno grelno število toplotne črpalke preko 6. 

5. Solarna toplotna črpalka
Na sliki 5 je prikazana povezava sprejemnikov sonč-

ne energije, ki jo shranjujemo v zemeljskem kolektorskem 
polju.

Na sliki 6 je prikazana izvedba s solarno toplotno črpalko 
in latentnim hranilnikom toplote. 

Prednosti vgradnje latentnega hranilnika toplote:

 � do 50% letnih potreb po toploti za ogrevanje za stav-
be z nizko rabo energije, lahko pridobimo z uporabo sonč-
ne energije,

 � možno shranjevanje toplote pri zunanjih temperatu-
rah 8 °C in sončnem sevanju pod 200 W/m2 (zimsko obdo-
bje, prehodna obdobja),

 � velika kapaciteta akumulacije toplote kot pri konven-
cionalnem hranilniku toplote (skoraj 3 krat več pri tempera-
turni razliki 10 K, fazna sprememba pri 22 °C),

 � veliko manjša prostornina hranilnika kot pri konvencio- 
nalnem hranilniku toplote,

 � ekološko neškodljiv material za hranjenje latentne 
toplote.

Na sliki 7 je prikazan izvedba vezave sončne toplotne čr-
palke, latentnega hranilnika toplote in hibridnih toplozrač-
nih sprejemnikov sončne energije. 

Slika 5: Zemeljsko kolektorsko polje - zemeljske sonde kot hranilnik toplote

Slika 6 : Solarna toplotna črpalka v povezavi z latentnim hranilnikom toplote
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Na sliki 8 je prikazana hidravlična shema solarne toplo-
tne črpalke ogrevne moči 13 kW. Ostali podatki:

 � površina SSE. 32 m2,
 � prostornina latentnega hranilnika 3 x 1000 l,
 � prostornina hranilnika toplote: 800 l,
 � letna količina toplote pridobljene s SSE: 14.000 kWh,

 � letno grelno število: 5,2.

Uporaba sončne energije in  toplotne črpalke v kombi-
naciji s hranilnikom latentne toplote, predstavlja ekonomi-
čen in energijsko učinkovit sistem za ogrevanje. Tako lahko 
do 50 % letnih potreb po toploti za ogrevanje za stavbe z 
nizko rabo energije pridobimo z uporabo sončne energije.

6. Solarna toplotna črpalka zrak – voda v 
kompaktni izvedbi s hranilnikom toplote

Kompaktni modul je sestavljen iz toplotna črpalke in so-
larnega sistema, ko kot primarni vir koristi toploto sonca in je 
namenjen za ogrevanje nizkoenergijskih (NEH) in pasivnih 
hiš (PH) moči 6,8 in 11 kW. Sistem je zasnovan za modular-
no zgradbo t.i. sistem PLUG & FLOW s kratkim časom mon-
taže in elementi, ki so predhodno pripravljeni za vgradnjo. 
Tehnologija priprave tople sanitarna vode se vrši po pretoč-
nem sistemu, kar zagotavlja vedno svežo in sproti pripravlje-
no vodo. Krmiljenje enega kroga je v odvisnosti od zunanje 
temperature, z možnostjo razširitve na dva dodatna kroga 
(enega za ogrevanje bazena). Vgrajena toplotna črpalka je 
integrirana v hranilnik toplote in poleti omogoča aktivno 
hlajenje preko posebnega hladilnega modula. Vgrajen izo-
liran hranilnik toplote,  prostornine 1000 litrov skrbi za aku-
mulacijo energije. Zasnovan je tako, da optimalno razsloju-
je različne temperaturne nivoje tehnološke vode. Delovanje 
sistema uravnava inteligentno krmilje, ki nadzoruje funkcije 
toplotne črpalke in solarnega sistema.

Slika 7: Sončna toplotna črpalka, latentni hranilk toplote, toplozračni SSE

Slika 8: Hidravlična vezava TČ, SSE in HT
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6.1. Učinkovitost sistema
Testi in meritve so pokazali visoka letna grelna števila. 

Če naredimo primerjavo s klasičnimi solarnimi sistemi, je 
število delovnih ur solarne naprave večje za 10 %, kar po-
meni posledično za 25 % večji izkoristek solarnega sistema. 
To omogoča delovanje sistema v obdobju, ko je potrebno 
stavbo ogrevati, intenziteta sončnega obsevanja pa ne za-
došča potrebam po ogrevanju. Povečanje izkoristka gre pri-
pisati predvsem izkoriščanju nizkih temperatur v SSE, kjer 
so transmisijske izgube minimalne (kar pomeni dober izko-
ristek sončnega sevanja in difuz. obsevanja). V zimskih ob-
dobjih, ko ni sončnega obsevanja, sistem deluje kot klasična 
toplotna črpalka zrak – voda. 

7. Latentni celični hranilniki toplote
Fazno spremenljivi materiali shranijo energijo, ki se spro-

šča pri procesu spremembe agregatnega stanja iz trdnega 
v tekoče. 

Z latentnimi hranilniki toplote shranjujemo ali izkorišča-
mo energijo v temperaturnem intervalu od 0 °C do 100 °C. 
Sprememba prostornine pri faznem prehodu ponavadi po-
teka pri konstantnem tlaku. 

S pomočjo novih tehnologij koristimo parafine, ki jih 
pri sobni temperaturi uporabljamo v obliki voskov. Dodana 
energija je (notranja) toplota, ki povzroči povišanje tempe-
rature (senzibilna toplota) ali spremembo faze (latentna to-
plota). Ko material spreminja agregatno stanje, se toplota 
sprejema ali oddaja (iz trdega v tekoče in obratno).

Temperature pri katerih potekajo fazni prehodi so za raz-
lične snovi različne. Iz diagrama časovnega poteka tempera-
ture pri segrevanju ali ohlajanju snovi je razvidno, da s fazno 
spremembo posamezne snovi shranimo ali kasneje izkori-

ščamo precejšne količine energije pri konstantni tempera-
turi. To nam omogoča vzdrževanje konstantne fazne tem-
perature v času faznega prehoda in pri tem želimo, da je čas, 
v katerem je temperatura konstantna, čim daljši. V zadnjem 
času uporabljamo predvsem parafine, ki imajo temperaturo 
faznega prehoda v območju 0 do 100 °C, pri čemer je tem-
peratura tališča odvisna predvsem od dolžine verige oglji-

kovih atomov (slika 10).
Materiali, kamor shranjujemo toploto, naj imajo čim ve-

čjo specifično toplotno kapaciteto in talilno toploto. Ta se 
giblje pri parafinih; c

p
 = 1500 do 2100 J/KgK in q

t
 = 130 – 250 

kJ/kgK.
Parafini se pričnejo topiti pri 44 °C (pri toplotnih črpal-

kah) za standardne sisteme pri 60 - 80 °C (kotli na plin, olje, 
biomaso). Med fazo topljenja ne sme priti do dviga tempera-
ture. Značilnost parafina je, da veže toploto in jo nerad spro-
sti. Uporaba latentne toplote pri Δt = 15 K za 4 –5 krat po-
veča sposobnost akumulacije toplote, v primerjavi z vodo.

Slika 9: Solarni kompaktni modul SOLAR KOMPLET

Slika 10 
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7.2.1. Uporaba latentnih celic v praksi
Sistem, ki ga prikazuje slika 11, sestavljajo SSE in latentne 

celice integrirane v obstoječi sistem z vodnim hranilnikom 
toplote . S takšnim sistemom prihranimo 70 % pri stroških 
energije. Značilnosti so:

 � direktna uporaba sončne energije s pomočjo dvojne-
ga prenosnika toplote v vsaki celici (koriščenje latentne in 
senzibilne toplote),

 � latentne celice uporabimo oziroma integriramo lah-
ko v vsak ogrevalni sistem (plin, olje, les, toplotna črpalka),

 � koriščenje shranjene toplote koristimo direktno preko 
latentnih celic,

 � zunanji toplotni prenosnik ni potrebno vgraditi,
 � bivalentni prenosnik za ogrevanje ni potrebe vgraditi,
 � en sistem za ogrevanje in pripravo TSV (tople sanitar-

ne vode),
 � povečan energijska učinkovitost in letno grelno števi-

lo (do 7) pri vgradnji toplotne črpalke
 � ni problemov z korozijo,
 � za 1/3 manjši prostor kot pri klasični izvedbi,
 � dolga življenjska doba,
 � fleksibilna instalacija celic (v eni liniji in pravokotno),
 � kot referenca za uravnavanje temperature v prostoru 

je uporabljen najtoplejši prostor in ne zunanje tipalo,

 � vodni rezervoarji izkoriščajo manjši Δt, koristijo le sen-
zibilno toploto.

Način vezave latentnih celic je prikazan na sliki 12a in 12b.
Tehnični podatki za eno latentno celico so sledeči:

 f posamezna vezava celic – Tichelmann
 f premer: 200 mm
 f dolžina: 1800 mm
 f volumen: 60 l
 f material PCM; parafin 
 f točka tališča 60/62 °C
 f toplotna energija 10 – 12 kWh

Slika 11: Integrirane latentne celice v ogrevalni sistem s kotlom

Slika 12a

Slika 12b
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Podatki za toplotni prenosnik:
 f cevi iz bakra
 f premer 15 mm
 f dolžina 1750 m
 f površina 1,5 m2

 f moč 0,8 – 5,2 kW
 f maksimalna temperatura 85 °C
 f masni tok 1,4 l/min
 f tlačne izgube 0,5 bar

Posamezne latentne celice so medsebojno oddaljene 6 
do 8 cm in izolirane v skupnem ohišju. Pri Δt = 50 K (35 °C – 
85 °C) PCM 60/62°potrebujemo 6 celic.

8. Zaključek
Latentni hranilniki toplote shranijo lahko 5 do 14 krat več 

toplote na enoto prostornine kot materiali za senzibilne hra-
nilnike, kot so voda, prst in kamen. V primeru uporabe to-
plotne črpalke so stroški za energijo manjši do 70 %. Sončno 
energijo shranjujemo v prehodnih obdobjih in zimskem ob-
dobju, ko je te energije v letnem povprečju na razpolago 
približno 200 do 250 kWh/m2. Vgradnja hranilnika latentne 
toplote v povezavi s toplotno črpalko, znatno zmanjša rabo 
energije in stroške ogrevanja,  prav tako tudi ne onesnažu-

jemo okolja.
(bg)

Razlogi so trije. Toplotne črpalke za delovanje potrebuje-
jo električno energijo, vendar večji del toplote proizvedejo 
iz obnovljivih virov energije. Drugi razlog je, da so na voljo 
toplotne črpalke z majhnimi močmi, medtem ko oljnih in 
plinskih kotlov ni. Zakaj je to pomembno? Energijska politi-
ka za rabo energije v stavbah gre v smeri čim manjše in čim 
bolj učinkovite rabe, to pa pomeni gradnjo stavb z majhni-
mi toplotnimi izgubami. Na primer, v nizkoenergijski hiši, ki 
ima 20 W toplotnih izgub na kvadratni meter in površino 
200 kvadratnih metrov, za ogrevanje potrebujemo napra-
vo z močjo 4 kW. Kotli pa imajo moči od 12 kW naprej in ne 
ustrezajo tem zahtevam. Drugi razlog so stroški ogrevanja. 
Pri trenutnih cenah energentov je ogrevanje s toplotno čr-
palko od 40 do 50 % cenejše od ogrevanja z zemeljskim pli-
nom in kurilnim oljem, ter celo 70 % cenejše od utekočinje-
nega naftnega plina. 

Primerjava  toplotne črpalke in kotlov na 
lesno biomaso

Lesna biomasa je velika konkurenca toplotnim črpalkam, 
saj gre za obnovljivi vir energije, poleg tega je pridobljena 
kilovatna ura celo 10 % cenejša kot pri toplotni črpalki. Še 
posebej to velja za kotle na pelete, ki jih proizvajajo tudi že 
v kondenzacijski tehnologiji in v obliki kaminskih peči, ki jih 
lahko postavimo v bivalni prostor ter imajo obenem dovolj 
majhne moči, primerne tudi za nizkoenergijske in celo pa-
sivne hiše. Morda je njihova pomanjkljivost v primerjavi s 
toplotnimi črpalkami le to, da jih ne moremo izkoriščati za 
pasivno hlajenje. Tudi prezračevanje je težje oziroma dražje 
povezati z njimi. 

Razvoj na področju TČ
Najsodobnejši trend je ogrevanje in hlajenje s soncem. 

Proizvajalci, večinoma evropski, razvijajo solarne toplotne 
črpalke, pri katerih namesto hranilnika vode uporabljamo 
hranilnik z različnimi parafinskimi voski, v katerem se hrani 
latentna toplota. V sistem se vgradijo še sončni sprejemniki 
zrak/voda in ne voda/voda, kot je značilno za klasične spre-
jemnike. Toploto, ki se v latentnem hranilniku hrani iz ob-
dobij, ko je bilo dovolj sonca, se uporabi, ko tega ni dovolj. 
Princip delovanja toplotne črpalke je enak kot pri klasičnih, 
le raba električne energije je zaradi shranjene sončne ener-
gije je manjša. Energijo sonca lahko izkoriščamo praktično 
celo leto oziroma vsaj 80 % časa. Ker rabimo manj električ-
ne energije so letna grelna števila teh sistemov višja kot pri 
klasičnih in dosežejo vrednosti šest oz. sedem. Ogrevanje in 

hlajenje sta še cenejša.

zakaj so toplotne ČRpalke 
aktualne

Slika 1: Določitev grelnega števila toplotne črpalke
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Solarne toplotne črpalke v individualnih 
hišah

V Nemčiji so jih nekaj že vgradili, vendar je za zdaj njiho-
va težava razmeroma drag latentni hranilnik toplote. Sama 
termodinamika, ki se dogaja v sistemu, je preprosta. Gre za 
fizikalno zakonitost spreminjanja agregatnega stanja, pri 
katerem se sprošča in shranjuje toplota, težava je izvedba 
hranilnika, saj je treba vgraditi zelo zapleten sistem regula-
cije delovanja.

Kaj se dogaja na področju klasičnih  
toplotnih črpalk

Predvem se proizvajalci ukvarjajo z izboljšavami to-
plotnih črpalk zrak/voda. Te imajo namreč najnižje grelno 
število in omejitve v delovanju pri nizkih temperaturah. 
Proizvajati so že začeli novo generacijo, ki dosega letno grel-
no število nad 3 in brez težav samostojno deluje pri tempe-
raturi do minus 10 0C. Vendar moram pri tem opozoriti, da 
to velja le za kompaktne toplotne črpalke in ne tudi za split 
sisteme, pri katerih je uparjalni del naprave nameščen zu-
naj. Preverjeno je namreč, da omenjene naprave, ki k nam 
prihajajo iz Japonske in Kitajske delujejo največ pri tempe-
raturi do -2 0C, pri nižjih pa uparjalnik zaledeni in črpalka 
vso energijo porabi za njegovo odtaljevanje, ne proizvaja 
pa dovolj potrebne toplote. Rezultat je velika raba energi-
je in hladni prostori. Uporabne so le na Primorskem, kjer je 
milejša klima. Sicer pa gre razvoj v robustne kompaktne to-
plotne črpalke, ki jih razvijajo predvsem Švedi in Nemci za 
ostre klimatske razmere. Tretja smer razvoja so absorpcijske 
toplotne črpalke. Tudi pri teh izkoriščamo energijo sonca in 
so namenjene ogrevanju/hlajenju. 

Namesto električnega kompresorja, pri tej različici, ki 
nima kompresorja,  energijo za delovanje črpalke  dobimo 
od sonca. Delovanje absorpcijskih črpalk je praktično brez-
plačno, saj elektriko potrebujemo le za delovanje obtočnih 
črpalk, zato imajo te še približno 20 % višja grelna števila, ki 

pa se računajo nekoliko drugače kot pri klasičnih in solarnih.

Evropsko združenje proizvajalcev  
toplotnih črpalk je v svojem  
akcijskem načrtu napovedalo, da bomo 
v EU do leta 2020 vgradili 70 milijonov 
toplotnih črpalk.

Število vgrajenih naprav, ki za delovanje potrebujejo 
elektriko, bo zagotovo manjše, saj so v omenjeno napoved 
vštete tudi absorpcijske in solarne toplotne črpalke, ki rabi-
jo manj elektrike oziroma le za obtočne črpalke, za katere 
se pričakuje, da jih bomo v prihodnje vgrajevali bistveno 
več. Poleg tega se bo do leta 2020 precej znižala tudi raba 
energije v stavbah, zato bomo vgrajevali toplotne črpalke z 
majhnimi močmi, ki potrebujejo malo električne energije.

Slika 2:  Testiranje toplotne črpalke

Slika 3: Določitev grelne moči, COP, električne moči
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Postavlja se vprašanje: «Ali je strah  
nekaterih, morda celo nasprotnikov  
uporabe toplotnih črpalk, da bi množičen 
prehod na ogrevanje s temi napravami 
lahko pomenil preveliko rabo električne 
energije in celo razpad električnega 
omrežja.?«

To je nesmisel. Večjo obremenitev, kot jo lahko povzroči 
množica toplotnih črpalk, ki bo namenjena ogrevanju in hla-
jenju ter topli sanitarni vodi, pomenijo zdaj vgrajene split in 
podobne klimatske naprave, ki jih uporabniki kupujejo le za 
hlajenje, pri tem pa niti ne preverijo, koliko so v resnici ener-
gijsko potratne, kolikšno moč potrebujejo in jih na koncu še 
nepravilno uporabljajo. 

Katere so največje zmote, ki so o toplotnih 
črpalkah razširjene v laični javnosti?

Pogosto opažam zavajanja trgovcev, ki ponujajo to-
plotne črpalke brez porekla oziroma neznanih blagovnih 
znamk. Podatki, da naprave zrak/voda delujejo tudi pri tem-
peraturi -20 0C in da grelna števila dosegajo vrednost 4 in 
več, so zagotovo neresnični. Omenim naj tudi, da ljudje pri 

vgradnji toplotnih črpalk voda/voda pogosto pregloboko 
vrtajo, da bi prišli do podtalnice. Če te ni na globini 20 do 
25 metrov, je njeno iskanje globje nesmiselno in negospo-
darno. Potem se je bolje odločiti za geosondo kot vir ener-
gije ali zemeljski kolektor, če imamo dovolj zemlje okoli hiše.

 (bg)

Slika 4: Primerjava in določitev  parametrov TČ (COP, grelna moč, električna 
moč)

toplotno črpalko lahko povežemo v ogrevalni sitem 
na več načinov. glavno pravilo je, da jo povežemo v sis-
tem na mestu, kjer je temperatura najnižja, na primer 
na povratnem vodu. na takšen način povečamo tako 
moč, kot tudi cop toplotne črpalke.

1.A. Nastavljena ali konstantna  
kondenzacija

Pri konstantni kondenzaciji toplotna črpalka segreva 
hranilnik toplote do konstantne temperature določene s 
termostatom. Na ta način deluje toplotna črpalka s kon-
stantno temperaturo kondenzacije. Slaba stran takšne-
ga sistema sta nižji COP in nižja moč toplotne črpalke.

1.B. Drseča točka kondenzacije
Pri drseči kondenzacijski točki vzdržujemo temperatu-

ro dovoda toplotne črpalke glede na toplotne potrebe. To 
dosežemo z avtomatsko regulacijo v odvisnosti od zunanje 
temperature, na katero prilagodimo temperaturo dovoda.

Sodobne toplotne črpalke imajo vgrajeno regulaci-
jo, ki omogoča krmiljenje celotnega ogrevalnega sistema. 
Prednostno je segrevanje TSV (tople sanitarne vode) na viš-
ji temperaturni nivo – npr. na 50 °C. Za tem pa regulacija pri 
talnem ogrevanju, kjer imamo temperaturo dovoda do 35 
°C, preklopi na nižji temperaturni nivo ogrevalnega sistema. 
Če bi želeli tudi ogrevno vodo talnega ogrevanja segreti na 
50 °C in preko mešalnega ventila znižati temperaturo ogrev-
ne vode na 35 °C, bi bila letna učinkovitost toplotne črpalke 
30 do 40 % manjša kot v prejšnjem primeru. 

Kvalitetna regulacija mora zagotavljati:
 � dva neodvisna ogrevalna kroga (1 x direktni + 1 x di-

rektni/mešalni), ogrevanje ali hlajenje,
 � krmiljenje toplotnega vira,
 � varovanje toplotnega vira,
 � segrevanje TSV (sanitarne vode),
 � konstantno krmiljenje ogrevanja (odvisno od zunanje 

temperature,),
 � krmiljenje dodatnega vira za ogrevanje (samostoj-

Regulacija toplotnih 
ČRpalk
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no, bivalentno vzporedno, delno in bivalentno alternativ-
no delovanje),

 � krmiljenje hlajenja (aktivno/pasivno),
 � zunanji izklop toplotne črpalke (blokada elektro 

distributerja),
 � zunanji preklop ogrevanje/hlajenje
 � krmiljenje dodatnega vira za segrevanje sanitar-

ne vode (samostojno, delno, vzporedno, antilegionelna 
zaščita).

Razširitveni modul omogoča še naslednje 
funkcije:

 � dva neodvisna ogrevalna kroga (2 x direktni/mešalni), 
ogrevanje ali hlajenje,

 � krmiljenje sprejemnikov sončne energije za ogrevanje 
(hranilnik toplote + segrevanje TSV),

 � cirkulacijski vod sanitarne vode,
 � hlajenje sprejemnikov sončne energije,
 � ogrevanje bazena.

2. Obstoječi sistem in TČ
V obstoječih ogrevalnih sistemih na olje ali plin ne sme 

TČ igrati podrejene vloge, zato moramo vgraditi takšno re-
gulacijo, da TČ prevzame vodilno vlogo, medtem ko ob-
stoječi sistem služi le kot dopolnilo ob konicah ali pa kot 
rezerva.

V kolikor pa želimo spremljati določene obratovalne 
podatke, beležiti rabo energije, sprejemati alarme naprave, 
vgradimo CNS – centralni nadzorni sistem. Vgradimo ga tudi 
tam, kjer ne bivamo stalno. 

3. Dodatni vir
Izbira dodatnega vira je odvisna od potrebne moči 

objekta in deleža potrebne toplote za ogrevanje, ki jo bomo 
s toplotno črpalko pokrivali. V primeru vgradnje toplotne 
črpalke zrak/voda, ki bi obratovala v bivalentnem alterna-
tivnem oziroma bivalentnem delno - vzporednem načinu 
je potrebna moč dodatnega vira visoka. Z dodatnim virom 
moramo pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (na primer 
pri - 10 °C in še nižjih) pokrivati velik del potrebne toplotne 
obremenitve. Zaradi klimatskih sprememb je zelo malo dni 
v kurilni sezoni, ko pade temperatura pod – 10 °C. Za ta čas 
lahko koristimo obstoječi ogrevalni kotel, če je še v dobrem 
tehničnem stanju.

Večina toplotnih črpalk ima vgrajen nadzorni sistem, ki 
nadzira tudi obratovanje dodatnega vira ne glede na to, ali 
je dodatni vir električni potopni grelnik ali kotel s tripotnim 
ventilom. Regulacija ogrevanja je prikazana na sliki 1.

(bg)

Slika 1: Regulacija ogrevanja 

Biomaso predstavljajo les, trave, 
rastlinska olja, energetske rastline. 
V svetu zadostimo z uporabo bio-
mase okrog 7-10% osnovnih ener-
getskih potreb, v glavnem pa je to 
naravni les (hlodi, vejevje, grmov-
je), lesni odpadki (odpadni kosi iz 
industrikjskih procesov, žagovina, 
lubje...) Z lesno biomaso v prvi vr-
sti pridobivamo toploto, ki jo nato 
lahko uporabimo za ogrevanje ali 
proizvodnjo električne energije. 
Prednosti biomase so: sodi med 
OVE, zmanjšuje emisije CO

2
 in SO

2, 

zagotavlja razvoj podeželja, nova 
delovna mesta, spodbuja pogoz-
dovanja, slabosti pa so dolgoročna 
povrnitev naložbe in visoka cena 
tehnologije.

ove: biomasa

Gozd
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Splošno
Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki  morajo biti iz-

polnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na podro-
čju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali 
njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v 
stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za 
delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun 
energijskih lastnosti stavbe, v skladu z Direktivo 32/2010/
EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18.6.2010, 
str.13). Uporaba tehnične smernice je obvezna.

Doseganje učinkovite rabe ozirama izpolnjevanje zah-
tev iz tega pravilnika se dokazuje v elaboratu gradbene fi-
zike za področje URE v stavbah. Elaborat URE vsebuje: vho-
dne podatke, navedbe uporabljenih metod in uporabo 
privzetih vrednosti, izračune gradbene konstrukcije, letne 
primarne energije, izpuste CO

2 
ter druge kazalnike.

Tehnična smernica za zagotavljanje učinkovite rabe 
energije v stavbah določa:

 � Elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinko-
vito rabo energije

 � Dopustno toplotno prehodnost gradbenih elementov
 � Načine pasivnega zmanjšanja pregrevanja zaradi 

sončnega obsevanja
 � Sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo 

do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega 
prehoda vodne pare

 � Ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti 
stavbe

 � Energijske lastnosti generatorjev toplote in genera-
torjev hladu

 � Zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega raz-
voda ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ter klimatizacije 
stavbe

 � Projektne temperature ogrevalnega sistema
 � Načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja
 � Energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov
 � Načine regulacije sistema klimatizacije
 � Ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočne-

ga zraka

 � Elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople pi-
tne vode

 � Zahteve načrtovanja  in izvedbe hranilnika in cevovo-
dnega razvoda tople pitne vode

 � Energijske lastnosti elementov razstvetljave
 � Stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsve-

tljavo regulirati v odvisnost od dnevne svetlobe in priso-
tnosti uporabnikov. 

Razlikovati je treba med enostanovanjskimi, večstano-
vanjskimi, upravnimi in pisarniškimi stavbami, stavbami za 
izobraževanje, zdravstvo, gostinskimi stavbami, športnimi 
dvoranami, trgoskimi stavbami in stavbami za storitvene 
dejavnosti, stavbami za druge namene, ki so prav tako po-
rabniki energije. Potrebno klasifikacijo ureja ustrezna me-
todologija za izračun energijskih lastnosti stavbe, ki temelji 
na veljavnih slovenskih standardih, ki so nastali  s privze-
mom mednarodnih evropskih standardov, predvsem stan-
darda SIST EN ISO 13790. 

Zamenjava obstoječe (neustrezne) plinske 
kurilne naprave s kondenzacijsko napravo 
v večstanovanjski stavbi

Konkretna dilema tehnične smernice  se navezuje na 
vprašanje o doslednem upoštevanju Pravilnika URE glede 
zahteve za zamenjavo obstoječe plinske kurilne naprave na 
plin s kondenzacijsko napravo na primeru večstanovanj-
skega objekta, kjer se pri omenjeni zamenjavi kurilnega 
sistema pojavljajo težave. Namreč, težave so še posebej iz-
razite v večstanovanjski stavbi, ko je na enodimovodno na-
pravo priključenih več kurilnih naprav iz več stanovanj, pra-
viloma različnih lastnikov. MOP pojasnjuje, ali je potrebno 
zamenjavo obstoječe kurilne naprave nadomestiti izključ-
no s kondenzacijsko kurilno napravo. 

Področje vgradnje kurilnih naprav je treba na ravni 
predpisov upoštevati Zakon o varstvu okolja in Zakon o 
graditvi objektov. Zahteve za kurilne naprave, ki so name-
njene ogrevanju stavb in pripravi sanitarne vode se z vidika 
emisij in toplotnih izgub z dimnimi plini smejo vgrajevati, 
so določene v Uredbi o emisiji  snovi v zrak iz malih in sre-
dnje velikih naprav (tu so določene mejne vrednosti snovi 

ministRstvo za okolje in 
pRostoR: uČinkovita Raba 
eneRgije (uRe)
Tehnična smernica TGS- 1-004:2010
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v zrak ter dopustne toplotne izgube za male kurilne napra-
ve na plin), v nadaljevanju Uredba o emisiji (tu so določeni 
prehodni roki in mejne vrednosti emisij in toplotnih izgub 
z dimnimi plini za obstoječe kurilne naprave, ki so ali bodo 
obratovane do konca leta 2011 ali so starejše od 15 let), z vi-
dika energijske učinkovitosti pa PURES-2 in TSG-1-004.

V PURESu so določene tehnične zahteve, ki morajo biti 
izpolnjene zaradi zagotavljanje URE v stavbah na področjih 
ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali kombinacij ter pripra-
ve sanitarne vode. Energijsko učinkoviti sistem se zagota-
vlja tudi z izborom energetsko učinkovitih generatorjev to-
plote, kar kondenzacijska naprava vsekakor je, in nizkimi 
temperaturami ogrevalnega sistema. Določba konkretizi-
ra, da je pri uporabi plinastih goriv za ogrevanje in pripra-
vo sanitarne vode dovoljeno vgrajevati le kondenzacijske 
kurilne naprave in le izjemoma naprave z napredno plin-
sko tehniko, z visokim izkoristkom, npr. toplotne črpalke. 
V primeru večstanovanjskega objekta je lahko skupna di-
movodna naprava ali več naprav ( z različnimi lastniki) pro-
blematično. Praviloma so problematične naprave, ki so sta-
rejše od 15 let, ker ne dosegajo pričakovanih stardardov. 
Pri tem je rešitev seveda zamenjava dimovodne naprave. 
Obstoječa dimovodna naprava z enakimi lastnostmi lahko 
ostane le v primeru, če to izhaja iz strokovne presoje. Drugi 
tipični primeri so tudi zamenjava kurilne naprave z novo na 

drugo vrsto goriva, zamenjava z novejšo napravo, ki ima 
višji izkoristek, v primerih drugačnih tehničnih lastnosti na 
novo vgrajenih kurilnih naprav. Vgradja nadomestne kuril-
ne naprave mora prav tako zgotavljati, da se pogoji obra-
tovanja nikakor ne bodo poslabšali, sicer vgradnja ni smi-
selna. Zamenjava kurilne naprave je dopustna le, če s tem 
ni ogroženo obratovanje vseh kurilnih naprav, priključenih 
na en dimnik, z vidika varovanja zdravja ljudi, varstva pred 
požarom, varstva okolja in racionalne rabe goriv ter lastni-
ških pravic. Zamenjava obstoječe kurilne naprave, ki je pri-
ključena na dimovodno napravo z dvema ali več naprava-
mi z novo, ki ni kondenzacijska, je sprejemljiva v primeru, 
da gre za nujni ukrep zagotavljanja ogrevanja ali pripravo 
sanitarne vode, vendar pod pogojem, da v razumnem roku 
iz tehničnega vidika ni možna drugačna rešitev. V primeru 
kurilnih naprav z enim priključkom na dimovodno napra-
vo je vgradnja kondenzacijske tehnike praviloma tehnično 
izvedljiva. Ministrstvo pri tem predlaga sistematično reše-
vanje težav, v skladu z zakoni in predpisi, z načrtovanjem 
ob upoštevanju varstva okolja ter učinkovite rabe energije. 
Prenova kurilnih naprav in prav tako dimovodnih naprav je 
in bo potrebna, če obstoječe naprave niso primerne oz. ne 

dosegajo pričakovanih vrednosti. 

(kg)

Toploto, ki je shranjena v notra-
njosti Zemlje, imenujemo geoter-
malna energija. Izkoriščamo jo ne-
posredno z zajemom pare ali vroče 
vode, iz naravnih vrelcev ali umetno 
izdelanih vrtin ali da hladimo segre-
te kamenine globoko pod površjem. 
Temparatura termalne vode pogo-
juje možnost uporabe geotermalne 
energije. Ločimo visokotemperatur-
ne in nizkotemperaturne geotermal-
ne vire. Pri prvih je temperatura vode 
nad 150°C in jih izrabljamo za pro-
izvodnjo elektrike, pri drugih pa je 
temperatura vode pod 150°C in jih iz-
rabljamo neposredno za ogrevanje. 
Geotermalno energijo lahko koristi-
mo na sledeče načine: geotermalno 
izkoriščanje (vrelci vroče vode, vrel-
ci pare, dvofazni vrelci voda – para), 
hlajenje vročih kamenin, geotlačno 

izkoriščanja (proizvodnja električ-
ne energije, ogrevanje, balneologi-
ja). Pridobivanje električne energije 
iz geotermalne energije je možno v 
zgornjem temperaturnem interva-
lu, za ogrevanje stanovanjskih in in-
dustrijskih objektov v srednjem tem-
peraturnem intevalu in za ogrevanje 

rastlinjakov ter ribogojnic v nizkem 
temperaturnem intevalu. Čeprav je 
splošen učinek uporabe geotermalne 
energije pozitiven, ima njeno korišča-
nje tudi določene negativne vplive na 
okolje,  usedanje tal, onesnaževanje 
voda, usedline v ceveh in korozija, 
hrupnost ter onesnaževanje zraka.

ove: geotermalna energija

Geotermalna energija
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Odločitev vodstva za uvedbo EN 16001 

Vzpostavitev energetske politike, ciljev 
in programov 

Vzpostavitev sistema energetskega  
upravljanja 

Notranja presoja sistema 

Energetska izjava 

Začetni enostavni energetski pregled 

Zunanja presoja 

Enostavni energetski pregled 
(Analiza začetnega dejanskega stanja) 

Razširjeni energetski pregled 
(Oblikovanje politike, ciljev in 

vzpostavitev sistema energetskega 
upravljanja) 

energetski pregled pomeni sis-
tematski pristop k analizi porabe 
energije v podjetju in/ali stavbah z 
namenom predlagati, ovrednotiti in 
izvesti ukrepe, ki bodo omogočili zni-
žanje porabe energije, dvig energet-
ske zavesti v podjetju/ustanovi, po-
višanje energetske učinkovitosti ter 

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

da če izvajamo energetski  pregled v 
podjeju, je glavni porabnik energije 
prav proizvodni proces, zato ga mo-
ramo najprej analizirati. V proizvodnih 
procesih (npr. procesnih industrijah, 
kovinsko predelovalni industrij, li-
varnah, proizvodnji gradbenih mate-
rialov ipd.) je potrebno izrisati natanč-
no procesno shemo, zbrati podatke in 
izračunati natančno masno ter ener-
gijsko bilanco. Šele v naslednjem ko-
raku analiziramo energetske, vodne 
in druge sisteme ter organizacijsko 
strukturo. Pri stavbah najprej izdela-
mo energijsko bilanco po PHPP07 me-
todologiji. Podobno predvideva stan-
dard sistema upravljanja z energijo, 
EN 16001:2009, zato je potrebno pred 
uvedbo tega standarda, izvesti razšir-
jeni energetski pregled.

Standard en 16001 predstavlja 
klasičen sistem energetskega upra-
vljanja, ki ni specifično sektorsko 
orientiran in je lahko sprejet s strani 
različnih organizacij. Umestitev ener-
getskega pregleda v proces pridobi-
vanja standarda EN 16001 torej pred-
stavlja dvofazni, delno tudi, vzporedni 
proces. slika 1 prikazuje vzajemnost 
obeh sistemov. Potek uvajanja stan-
darda pomeni: odločitev vodstva, prvi 
pregled stanja energetskih sistemov, 
oblikovanje energetske politike, ciljev 
in akcijskih programov, razvoj in vzpo-
stavitev sistema energetskega upra-
vljanja, notranja revizija sistema, obli-
kovanje energetske izjave ter zunanja 
revizija sistema. Preliminarni energet-
ski pregled se umešča v fazo začetne-
ga energetskega pregleda stanja 

eneRgetski pRegled in 
standaRd en 16001: 2009 
Janez Petek, Steng - nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.
Anja Kostevšek, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Aleksandra Pivec, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

v zadnjem času priča poplavi nekva-
litetnih ponudnikov, ki podjetjem in 
izvajacem ponujajo energetski pre-
gled po nizkih cenah ter v nerealnih 
rokih. Tudi, če so kvalitetnejši, pa obi-
čajno proizvodnega procesa ne vklju-
čijo v energetski pregled, oz. to izve-
dejo površno. Zavedati se moramo, 

slika 1: 
Pogojenost sistema energetskega 
upravljanja in energetskega  
pregleda
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organizacije (Initial Energy 
Review), razširjeni energetski pregled 
pa se izvede kot podlaga za oblikova-
nje politike, ciljev in akcijskih progra-
mov ter vzpostavitev sistema ener-
getskega upravljanja. 

V okviru prve faze začetnega ener-
getskega pregleda po standardu EN 
16001, se z različnimi orodji, kot so 
pregledni seznami, razni vprašalniki 
in intervjuji, izvede osnovni pregled 
stanja v organizaciji. V prvi fazi torej 
izvedemo preliminarni ali enostavni 
energetski pregled, definiramo struk-
turo delovanja organizacije, razpo-
znamo bistvene energetske aspekte, 
izvedemo popis večjih porabnikov 
energije, njihovo stanje in korelacije 
med njimi. V drugi fazi je potrebno iz-
vesti razširjeni energetski pregled za 
natančno identifikacijo vseh energet-
skih aspektov (tudi tistih v okviru ne-
predvidljivih okoliščin), vseh porabni-
kov energije in oblikovanje učinkovite 
baze podatkov za nadaljnje odločanje 
ter delovanje. Analizo masnih in ener-
gijskih tokov znotraj organizacije mo-
ramo izvesti z natančno opredelitvijo 
energijskih prihrankov, analizo rabe 
energije po procesih, nadaljnje ukre-
pe za znižanje rabe energije in detek-
cijo sprememb pri odstopanju od cilj-
ne rabe energije. Baza podatkov mora 
torej služiti tudi kot učinkovita podla-
ga za postavitev sistema energetske-
ga upravljanja.  

slika 2 prikazuje strukturo sis-
tema energetskega upravljanja oz. 
Demingov krog stalnih izboljšav. V 
tem procesu so tehnike energetske-
ga pregleda vkomponirane v sistem 
energetskega upravljanja kot doda-
tno orodje za iskanje alternativ, njiho-
vo vrednotenje in kontrola doseženih 
rezultatov. Pri tem seveda upošteva-
mo strategijo iz procesa navzven (sli-
ka 3), ki omogoča optimalno iskanje 
ukrepov učinkovite rabe energije in 
vode ter pravilno vredenotenje teh 
ukrepov.

Zaključek
V zadnjem času smo priče ponud-

bam na trgu, ki ponujajo poceni ener-
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getske preglede, tako v javnem kot 
tudi zasebnem sektorju. Nismo tako 
bogati, da bi izvajali poceni energet-
ske preglede, katerih rezultati ne od-
ražajo dejanskega stanja, obenem pa 
ti rezultati tudi niso optimalni. Od tega 
so namreč odvisne donosnosti izve-
denih ukrepov in učinkovitost sistema 
energetskega upravljanja. Pri spreje-
manju energetskih odločitev morajo 
sodelovati: okoljski upravljalec, ener-
getski upravljalec, vodja kakovosti, 
vodja razvoja, prodaje, nabave in ge-
neralni direktor ter nenazadnje tudi 
zaposleni. Ni dovolj, da smo izdelali 
razširjeni energetski pregled, sposob-
ni moramo biti pravilno in pravoča-
sno interpretirati dobljene rezultate, 
pogosto pa moramo izdelati še do-
datne analize, npr. analizo stroškov in 
koristi. Najpomebnejša je analiza de-
janskega stanja, tako za vzpostavitev 
sistema energetskega upravljanja, kot 
tudi za kvalitetno izveden energetski 
pregled. Natančne sheme so pravilo, 
razpolagati pa moramo tudi s kvalite-
tno merilno opremo. Takšna oprema 

obsega: termografsko kamero, IR in 
kontaktne termometre, hranilnik po-
datkov z ustreznimi tipali, ultrazvoč-
ni merilnik pretoka za zaprte sistema, 
opremo za merjenje hitrosti, vlažno-
sti in temperature zraka, pH meter in 
konduktometer (npr. za merjenje ele-
ktroprevodnosti) ter nenazadnje še 
merilnik električne energije. Prav tako 
pa je zelo pomembno, da imajo vsi, 
tako izvajalci energetskih pregledov 
kot tudi energetski upravitelji, kon-
čano ustrezno šolanje, npr. euRem– 
evropski energetski manager, ki 
ga po EU licenci izvaja Inštitut Jožef 
Štefan.

Operacijo delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega soci-
alnega sklada.

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

Proizvodni 
proces 

SISTEM ENERGETSKEGA 
UPRAVLJANJA: 

- PROCESOV; 
- EN. SISTEMOV; 
- ORGANIZACIJE. 

slika 3: 
Medsebojna odvisnost sistemov  
v podjetju

Ponovitev in popravek objave članka iz 87. 
številke revije Energetik zaradi napak. 
Dodan je še en avtor članka: Aleksandra Pivec, 
pri avtorju Anja Kostevšek je sprememba 
organizacije in na koncu članka je omenjen 
delni financer operacije. 
UOR Energetik ni odgovoren za nastale 
napake.
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nizkotemperaturna ogrevanja, 
med katera prištevamo talno, sten-
sko in stropno, so postala že vsak-
danjost. v sestavku je predstavljen 
sodoben suhomontažni način tal-
nega ogrevanja, ki zelo poenosta-
vi montažo in je primeren za vse vr-

ste talnih oblog.

1. Način polaganja 
Cevi talnega ogrevanje polagamo 

v posebej oblikovano opeko z utori. V 
primeru, da tla niso ravna, je potrebno 
izvesti nasutje in na poravnano plast 
položiti opeko. Po položiti cevi v uto-
re, pokrijemo cevi z  dvema  vlakna-
stima  ploščama. Na tako pripravlje-
no podlago, polagamo različne talne 
obloge (tekstilne, plastične, parket, la-
dijski pod, keramične ploščice), kar je 
prikazano na sliki 1 in 2. V primeru, da 
želimo položiti lamelni parket, izvede-
mo polaganje z direktnim lepljenjem 

na opečne elemente ali s polaganjem 

na vlaknaste plošče.

2. Določitev toplotne 
oddaje

Na sliki 3 je prikazan diagram za 
določitev toplotne oddaje (W/m2) v 
odvisnosti od srednje temperature 
ogrevnega medija. Diagram, ki je iz-
delan na osnovi meritev, prikazuje to-
plotno oddajo pri razmiku med cevmi 

90 in 140 mm in pri uporabi različnih 
talnih oblog (ploščice, parket, ladij-
ski pod oziroma lesena tla prekrita s 
preprogo).

Sistem suhomontažnega talnega 
ogrevanja ima večjo toplotno vztraj-
nost kot sistem, kjer se cevi polaga-
jo v plast polistirena. Z meritvami je 
bilo ugotovljeno, da se sistem obnaša 
zelo podobno kot klasično talno ogre-

vanje, položeno v estrih.

(bg)
Vir:
- www.haas-treyer.de/lithothermbilder.htm

suhomontaŽno talno 
ogRevanje

Slika 2 Prikaz vgradnje

Slika 1 Talna obloga (keramične ploščice, parket)

 Slika 3 Toplotna oddaja v odvisnosti od srednje temperature ogrevnega medija

Slika 4 Razdelilna omarica

56



December 2011

Prijetno, funkcionalno, domisel-
no in naravno urejen hišni vrt, skupaj 
s hišo, ustvarja harmonijo- celoto bi-
valnega okolja. Vrt omogoča človeku 
umik iz vsakodnevnega stresa, člove-
ka pomirja, sprošča in ga navdaja z no-
vimi močmi. Vrt je živ organizem, sem 
ne sodijo le rastline, pomembno vlo-
go ima človek, ki ustvarja vrt, ga negu-
je in dopolnjuje. 

Gojenje rastlin je ena izmed pri-
marnih človekovih dejavnosti, ki sodi 
daleč v prazgodovinsko obdobje, ko 
se je človek še ukvarjal z nabiralni-
štvom. Z zametki prvih civilizacij se je 
pojavilo organizirano gojenje rastlin 
za človekovo prehrano. Tako predsta-
vlja gojenje rastlin tudi eno prvih oblik 

razvoja človeške kulture. 
Z razvojem je raba rastlin presegla 

poljedelsko funkcijo in dobila novo 
vlogo- vlogo ureditve človekovega 
bivališča. Ne gre le za okrasne rastli-
ne, čeprav je teh velik del, pomembno 
vlogo še vedno igrajo rastline z upo-
rabno vrednostjo- vrtnine in sadno 
drevje. Dandanes vrt nima le funk-
cionalne vrednosti, ampak ima tudi 
estetsko vrednost. Nekdo prideluje 
vrtnine za hrano, nekdo vzgaja cve-
tlice za svojo dušo, nekdo poseda na 
vrtu in se sprošča, otroci imajo igrišče 
na vrtu, nekdo ima npr. bazen.... Vrt 
ima za vsakega človeka svoj oseben 
pomen.  Niso le rastline... Sestavljajo 
ga tudi elementi zemlje, zraka, vode 

in socialne strukture: torej ljudje, ki vrt 
obdelujejo ali na njem uživajo, rastli-
ne- vrtnine, sadno drevje, cvetlice, ek-
sotične rastline itd, vrtne potke, ogra-
je, žive meje, shrambe za orodje, žar, 
rastlinjaki, živali in zatočišča zanje, del 
vrta pa je tudi hiša. 

Vrt kot tak se je skozi zgodovino 
spreminjal, od nujne prehrambene 
funkcije, do oblike prostočasne de-
javnosti- vrtičkarstva. V zadnejm času 
vse bolj v ospredje prihaja »naravno 
življenje«, zato je vrt pridobil na po-
menu, ne samo funkcionalno, tem-
več tudi estetsko ali zgolj kot statusni 
simbol. Vrtičkarstvo danes predstavlja 
rekreacijo, sprostitev od napornega 
vsakdana, umik v naravo in tudi mo-
žnost, da se dnevni jedilnik dopolni z 
domačo pridelano zelenjavo. Vrt ima 
ima za svojega gojitelja izredno po-
membno funkcijo, saj se njegov trud 
po navadi izplača, vrt obrodi sadove 
in prinaša zadovoljstvo pri obdelova-
nju vrta. Stresno življenje velikokrat 
ljudem onemogoča, da bi se spro-
stili ali šli v naravo in vrt predstavlja 
»košček« zemlje, narave, kjer si človek 
lahko nabere novih moči za nadalj-
ne izzive. Moderno bivanje omogoča 
preživljanje prostega časa na hišnem 
vrtu, gojenje rastlin, zabavo z žarom, 
otroške igre, kopanje v bazenu, po-
sedanje in druženje ob vrtni mizici, 
sproščanje, telovadbo in branje, vrtne 
poroko ter podobno. Možnosti so raz-
lične, omejene so le z vašo domišljijo. 

Moderni trendi vrtov v zadnjem 
času so avtomatizacija določenih ak-
tivnosti, ki so se prej izvajale ročno, na 
primer avtomatsko zalivanje vrta, av-
tomatsko osvetljevanje, čiščenje ba-
zenske vode itd. Tudi glede opreme se 
trendi spreminjajo in sicer v zadnjem 
času so posebnega pomena vodne 
površine na vrtu, majhni okrasni rib-

niki, fontane in mostički, moderne pa 
so tudi eksotične rastline, predvsem 
z vplivi bližnjega ter daljnega vzho-
da. Vrt je pravzaprav postal arhitek-
turni izziv s pridihom umetnosti. V za-
dnjem času pa je opaziti še poseben 
trend in sicer to je vnovično pospeše-
no pridelovanje hrane ter bolj funkci-
onalni pristop k obdelovanju hišnega 
vrtička, k temu pa botrujejo vse višje 
cene osnovnih živil in gospodarska 
kriza. Pri vrtu pa niso pomembne le 
njegove funkcije, pomembna je tudi 
postavitev oz. ureditev modernega 
hišnega vrta. Tukaj pa ne pozabimo 
omeniti starodavne kitajske meto-
de Feng Shui, ki s svojimi posebnimi 
metodami za postavljanje in urejanje 
domov privablja v prostore srečo ter 
ravnovesje.

Rastline so ključnega pomena za 
človekov obstoj. S fotosintezo proi-
zvajajo kisik, ki je ključnega pomena 
za bivanje ljudi in živali. Naj si bo to naš 
domač vrt, cvetlična gredica ali zgolj 
osamljeno drevo, vsaka rastlina si za-
služi spoštovanje. Narava je naš dom, 
človekov najboljši prijatelj, čeprav je v 
dejanskem življenju mnogokrat rav-
no nasprotno. Vrt je posebnega po-
mena za tistega, ki ga obdeluje ali v 
njem uživa po lastni volji. Zaključek 
po Feng Shuiju: vsaka pot je drugač-
na, a cilj je isti- izboljšati kvaliteto bi-
vanja človeka.  

pomen vRta za Človeka

Vrt s teraso

Mnogotere barve vrta
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KOLPA

KOVINOPLASTIKA LOŽ

MARINO PIRNAR FRANCE TURBO

ROLTEK ROBOTINAKOOP

OKNA KLI LOGATEC

SVEA PVC NAGODE SVETILA SVETEK A-JE-TO

Gospodarsko razstavišče je letos 
organiziralo že 22. sejem pohištva – 
AMBIENT Ljubljana. Na omenjenem 
sejmu je na 25.300 kvadratnih me-
trov razstavnih površin razstavljalo 
297 podjetij iz 19 držav. Sejem si je v 
šestih dneh ogledalo cca 35.500 obi-
skovalcev. Glede na dejstvo, da so na 
sejmu razstavljali tudi naši oglaše-
valci (Kolpa, Koop, Roltek, Robotina, 
Kovinoplastika Lož, Marino), smo jih 
obiskali in jih povprašali po njihovem 
mnenju glede imidža revije Energetik. 
Seveda pa smo revijo predstavili tudi 
nekaterim novim, potencialnim ogla-
ševalcem. Ponovno ugotavljamo, da 
je revija prepoznavna kot dobra stro-
kovna revija z večletno tradicijo. 

V nadaljevanju so nanizane foto-
grafije razstavnih prostorov nekate-
rih obstoječih in potencialnih ogla-
ševalcev, ki so razstavljali na sejmu 
AMBIENT.

Olga Poslek

ambient ljubljana 
– 22. sejem pohištva
Ljubljana, 8. - 13. november 2011

Foto: O
lg

a Po
slek

Na sejmu AMBIENT je bila 
podeljena nagrada TOP 10 
– Deset najboljših,  
katero je prejel tudi naš 
oglaševalec - podjetje  
Kolpa d.d. iz Metlike za  
izdelek Flat Form,  
avtorja Dejana Kosa.  
Omenjeno podjetje pa je 
prav tako prejemnik  
nagrade najlepši razstavni 
prostor.
ISKRENE ČESTITKE!
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ŠOLSKI 
SESTAVEK 

NAMERNA 
POŠKODBA

SAMEGA
SEBE

VZVOD ZA 
PRITISKANJE

IZDELOVALEC 
IGEL

RANOCELNIK

BELE 
OBLOGE
V USTIH

DOJENČKOV

DUŠEVNI
JAZ

BRAZILSKI 
PISATELJ
JOREZ

NAŠ
STAREJŠI
KANUIST
JANEZ

FRANCOSKO
LOVSKO 
LETALO

NAŠA
BIVŠA 
PEVKA

PRODNIK

IZOSTANEK
MESEČNEGA

PERILA

DEKLICA
PESNIŠKO

NASELJE 
NA OTOKU

CRESU

AMERIŠKI
PREDSEDNIK

OBAMA

DOMAČA
PERNATA

ŽIVAL

PROTIN
V RAMI

ZIDNA
OBLOGA

JAJČNI
OVOJ

ROMANA
CAFUTA

TENIŠKI
KLUB
JOK

KNJIŽ.
ŠIBEK 
VETER
VODNI

VRTINEC

MELIŠČE

POVRTNINA

VERA
ZIMA

TENISAČICA
JAUŠOVEC

SPLET
CVETJA

NAŠA 
IGRALKA
RODOŠEK

LESNATA
RASTLINA
Z DEBLOM

MESTO
V 

FRANCIJI

OKENSKA
KRILA

NAPRAVA ZA 
MASLO

SAMOSTAN 
PRI KRALJEVU

BERAŠKA
MALHA

MAJHEN
BOB

VARUH,
SKRBNIK

ANTON
AŠKERC
GRŠKA
ČRKA

KOCKA 
ZA DODATEK 

JUHAM

MILINA 
MILOTA

NOVINARKA 
NA 

POP TV

PIVO 
ŽAR

GONSKO

SREDIŠČE 
VRTENJA

NAŠ 
POLITIK 
JOŽEF

BRAZILSKI
NOGOMETAŠ

VEČJA
POSODA ZA 

OLJE

DNJAČA,
SODOLICA OVCA

ANGLEŠKA
PLOŠČINSKA

MERA
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Nagradna križanka št. 11

Vpiši nagradno geslo

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

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite  
najkasneje do 25. 1. 2012 na naslov: 
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA  
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

Spoštovani bralci revije Energetik!
izkoRistite pRiloŽnost! 

Strokovnjaki bodo odgovarjali na vprašanja 
iz področja ogrevanja, klimatizacije, prezračevanja, 

solarne tehnike in  gradbene fizike  
(toplotne in zvočne izolacije,  

pasivne in nizkoenergijske hiše itd).

Vprašanja pošljite  
na naslov  

revije Energetik ali elektronski naslov: 

urednistvo@revija-energetik.si 

v vsaki Reviji  
bomo odgovoRili na 

tRi vpRašanja.

1.nagrada 
David STOILKOV

Trubarjeva 70

6330 PIRAN

2.nagrada
Vid RAZPOTNIK

Podlipovica 1
1411 IZLAKE

3. nagrada
Neža ŠTIFTAR

Leše 30
2391 PREVALJE

nagrajenci nagradne  
križanke št. 10,  
89. št. revije  
energetik
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statistika obiskov spletne stRani Revije eneRgetik, 
www.revija-energetik.si v letu 2011

Iz tabel je razviden dnevni in me-
sečni povprečni obisk uporabnikov 
spletne strani revije Energetik (rume-
na barva) v letu 2011.

Iz meseca v mesec število ogle-
dov, na dnevni in mesečni ravni, raste 
in v  sredini meseca Decembra tako 
doseže  že 105 obiskov dnevno. 

V mesecu Novembru 2011 je 
obisk  na mesečni ravni že blizu šte-
vilke 3000.

Seveda želimo povečati števi-
lo obiskov, z objavo aktualnih do-
godkov in ostalih novic iz sveta 
Energetike in stran še vsebinsko ter 
oblikovno izboljšati.

Uredniški odbor revije 
Energetik se tako bralcem 
kot oglaševalcem revije 
Energetik in spletne stra-
ni www.revija-energetik 
zahvaljuje za zaupanje in 
želi ogromno dobre 
energije v prihajočem 
letu 2012 .

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

188 x 218 mm

1∕1
1∕2

1∕2

1∕3
1∕3

210 x 297 mm
+ 3mm dodatka za 
obrez

180 x 253 mm

180 x 130 mm 90 x 253 mm

180 x 85 mm 60 x 253 mm

naslovnica

celostranski 
oglas
(ovitek ali vložek)

celostranski 
oglas

v zrcalo revije:

polstranski 
oglas

pokončni
polstranski 
oglas

tretjina 
strani

1∕4
1∕4

85 x 127 mm 127 x 65 mm 180 x 30 mm

pokončna
četrtina 
strani

četrtina 
strani

oglasna 
pasica

pokončna 
tretjina 
strani

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

• Kakovostna in hitra gradnja

• Uporaba naravnih in okolju prijaznih materialov

• Odlična izolativnost zunanjega ovoja hiš

• Hiše s porabo energije pod 25 kWh/m2a

RIHTER d.o.o.

Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji

T/+386 3 839 04 30

F/+386 3 839 04 31

prodaja@rihter.si



Uživajte na toplih tleh pod božično-novoletno 
jelko – Uponorjeve rešitve talnega ogrevanja

Uponor in Titan želita vsem svojim strankam 
vesele božične praznike in vse dobro v letu 2012!

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


