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Na sejmu Energetika v Celju si boste na razstavnem prostoru podjetja Weishaupt, d.o.o., lahko ogledali odlične
Weishauptove izdelke. Našli nas boste v hali L, na razstavnem prostoru številka 32. Veseli bomo vašega obiska!
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Telefax: +386 (0)2 573 58 71

E-mail: info@sikla.si
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Podjetje SIKLA d.o.o. je vodilno slovensko podjetje za

prodajo montažnih elementov

za pritrjevanje vseh vrst in dimenzij cevi ter drugih elementov v
industriji ter nizki in visoki gradnji na vse vrste zidov in stropov.
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… zategniti

… končano!
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KRIZA JE
PRILOŽNOST
Pisalo se je leto 2008, ko so nas mediji začeli vsakodnevno obveščati, da se je tam nekje
v Ameriki začela kriza z zlomom bančnega sistema, kar naj bi generiralo svetovno krizo. To
dejstvo smo na začetku jemali precej neresno,
saj smo vsi pričakoval in upali, da nas bo zaobšla. Pa na žalost ni bilo tako. Vsako leto poglabljanja krize smo zopet upali, da bo drugo leto
boljše. Resnost situacije smo se zavedali šele
po totalnem zlomu gradbeništva v Sloveniji.
Ogromno obrtnikov – podizvajalcev je na račun nezavarovanih poslov z »gradbenimi baroni« širom Slovenije izgubilo posel. Pa ne samo
posel, tudi plačil za že izvedene posle ni bilo od
nikoder, insolventna zakonodaja pa je spodbujala te »barone« k neplačevanju in posledično
propadu marsikatere obratovalnice.
Obrtniki so bili najprej prisiljeni »postrgati«
svoje rezerve, nato odpuščati svoje delavce in
na koncu zapreti obratovalnice. Na drugi strani pa so nas razmere na trgu cen nafte – predvsem energetike, prisilile k osvajanju novih
znanj, nakupu nove opreme in prilagajanju na
trgu storitev, kar predstavlja nov izziv ter predvsem stroške. Je pa bila to ena od priložnosti,
ki jih omenjam v naslovu. Predvsem privatni investitorji vse več investirajo s ciljem zmanjševanja stroškov ogrevanja in obenem zmanjševati tudi odvisnost od cen nafte. To so investicije
v vgradnjo toplotnih črpalk, različnih virov, kotle na lesno biomaso, solarne sisteme, solarne
elektrarne in, v manjši meri, v kogeneracijo. V
začetku je bilo precej neznank, saj ni bilo zadostnega znanja, izkušenj in primerov dobre prakse. Pa smo tudi to osvojili, se prilagodili in dokaj uspešno prebrodili krizo.
Tudi odprtje trga storitev v sosednji Avstriji
je nemalemu številu obrtnikov – podjetnikov
ponudilo priložnost za premagovanje težav na
domačem trgu. Verjetno pa naša podjetja zaradi svoje majhnosti niso (razen redkih izjem)
konkurenčna na globalnem- svetovnem trgu,
kot se je izkazalo ob zadnjem obisku ruske delegacije v Mariboru. Je pa majhnost podjetij ve-

lika prednost v teh časih, ko se moramo dnevno
prilagajati novim razmeram na trgu, novim tehnologijam in zahtevam investitorjev. Ti zahtevajo visoko učinkovite naprave, visoko strokovno montažo in vzdrževanje za čim nižjo ceno.
Hkrati pa imamo majhni sedaj tudi priložnost,
da se pričnemo »branžno« (cehovsko) povezovati in tako zadovoljiti potrebam ter zahtevam
večjih investitorjev. Naslednja priložnost so tudi
vzpodbude EKO SKLADA za podporo privatnim
investitorjem, ki v precejšnji meri vlagajo v sisteme za koriščenje obnovljivih virov energije, ki
so cenejši in tukaj, na lokalnem nivoju. Podatek,
da je EKO SKLAD v letu 2011 razdelil ca. 18 milj.
€ nepovratnih sredstev in tako pomagal pri skupno ca. 100 milj. € vrednih končanih investicij v
tem segmentu gospodarstva, je razveseljiv.
Tudi sejem Energetika, šestnajsti po vrsti, je
priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in sklepanje dogovorov. Ko smo instalaterji – energetiki davnega leta 1991 v Mariboru začeli s pripravami na organizacijo tega sejma, smo imeli
vizijo in jasne cilje. Tudi to je bila izkoriščena
priložnost, saj je slovenski trg takrat potreboval
znanje, ponudbo kvalitetne opreme, izobražen
kader in predvsem kontakte ter zastopnike s področja energetike.
Letos praznujemo 21- letnico ustanovitve
sekcije instalaterjev – energetikov in 20. letnico, ko smo »korajžno« organizirali prvi sejem
Energetike, ki je takrat potekal v Mariboru. Zato
Vas ob tem jubileju vljudno vabim na ogled sejma v Celju, kjer bo še ena priložnost, da se seznanite z novostmi, sklenete nove posle in obnovite dosedanje poslovne kontakte. Priložnosti so
torej bile, še vedno so in zagotovo bodo tudi v
prihodnosti, zatorej optimistično, predvsem pa
z vizijo, znanjem in jasno začrtanimi cilji, naprej
v svetlo prihodnost.

Danilo Brdnik
Podpredsednik SIEM
(sekcije instalaterjev-energetikov Maribor)
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Bojanu
Grušovniku
v slovo
Izguba ljudi, ki smo jih spoštovali in jih imeli radi, nas vedno preseneti, razžalosti in v nas prebudi razmišljanja o smislu življenja, o našem
poslanstvu ter kvaliteti medčloveških
odnosov.
Spoštovani Bojan, tvoje vsestransko, intenzivno življenje, obogateno z neverjetno energijo in mnogimi sposobnostmi, smo sprejemali ter
spremljali tudi na zbornici. Aktivno in
srčno si sodeloval v sekciji Instalaterjev-energetikov pri Območni obrtnopodjetniški zbornici Maribor kot viden član, podpredsednik in nazadnje
kot predsednik sekcije. Deloval si tudi
v drugih organih in odborih zbornice
ter dostojno zastopal sekcijo v skupščini zbornice. Predano si ob svojem
predsedniškem mandatu prevzel tudi
urednikovanje in vodenje največjega projekta sekcije – Revijo Energetik. Kljub obilici dela v lastnem podjetju – Uniprim d.o.o. in težkim časom
v gospodarstvu, ti nikoli ni bilo težko
pomagati, sodelovati, delati tudi za
članstvo na nivoju cele Slovenije, o čemer priča tudi tvoje aktivno delovanje
kot podpredsednik v republiški sekciji
pri OZS (Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije). Bil si spoštovan in odločen,
predvsem pa srčen ter razumevajoč,
vedno pripravljen priskočiti na pomoč
tistim, ki so pomoč potrebovali. Zato
ti z globoko bolečino, a z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo, izrekamo
zadnje besede v slovo.
Vsi tvoji prijatelji, stanovski kolegi, obrtniki in znanci, te bomo pomnili kot velikega človeka, obrtnika in zanesljivega ter uspešnega prijatelja. To
zavest in pripadnost si vedno jasno
ter odločno izražal in tudi udejanjal v

vseh oblikah svojega osebnega, poslovnega ter javnega življenja.
Odraščal si na veliki kmetiji s starši in sestro v Ložanah pri Pernici. Že v
rani mladosti si dobro spoznal vse razsežnosti tipičnega delavskega okolja
in življenja, ki ti nikoli ni izšlo iz spomina, ampak te je oblikovalo, oplemenitilo in navdihovalo. Tedaj si izoblikoval svoj pogled na svet in tudi pridobil
delovni čut, pomemben za uspešno
obrtno dejavnost, ki si jo pred dvajsetimi leti pričel z ženo Cvetko. Nikoli
nisi zapustil rodnega kraja, saj si s svojo družino tam postavil tudi družinsko
hišo. Imel si še veliko življenjskih načrtov, tako v podjetju, kot tudi osebno,
vendar je tvoj korak nenadoma zastal.
Večkrat si nam pripovedoval, kako
z zaskrbljenostjo spremljaš dogajanja, ki pestijo obrtnike in se po svojih
močeh trudiš pomagati pri razreševanju teh težav. Pomnili te bomo kot
izjemnega in uglednega sodelavca,
obrtnika ter strokovnjaka zbornice in
sekcije instalaterjev-energetikov, saj si
temu posvetil velik del svojega poklicnega življenja, tako na republiškem,
kot tudi na lokalnem nivoju.
Obrtniški javnosti je najbolj poznano tvoje delo v sekciji in reviji Energetik. V tem projektu si udejanil mnogo idej in načrtov, katerih pobudnik
si mnogokrat bil ti sam. Bil si izrazito
demokratičen predsednik, podpredsednik in urednik, ki je znal spodbujati timsko delo, bil si odličen povezovalec, razumevajoč, vendar odločen, ko
je to bilo potrebno, kar je za predsednika sekcije pravzaprav najbolj pomembno. Odločitve si sprejemal odločno, s popolno odgovornostjo in
avtoriteto. Ali povedano z drugimi

besedami, trdno si stal za svojimi odločitvami, medtem, ko tvoje zamisli in
ideje niso imele meja.
Pomnili te bomo po številnih projektih v okviru sekcije, revije in dela na
področju poklicnega izobraževanja,
po dobrih delih ter aktivnem sodelovanju v širši družbi, saj si imel velik posluh za mnoge pobude in prireditve
na področjih kulture, šolstva, športa
ter drugih oblik druženja. Skratka, bil
si povsod tam, kjer si menil, da lahko s
svojim znanjem, idejami in delom pomagaš sočloveku ali obrtništvu.
Pomnili te bomo kot človeka z velikim srcem in izjemnega humanista.
Bojan, bil si izjemen človek, predan
in iskren prijatelj- karizmatična osebnost, tvoja volja, srčnost in življenska
moč so žarele v vsaki sredini. Ljudi
nisi delil po narodnosti, veroizpovedi
ali socialnem statusu, bil si brez predsodkov, vsem si razdajal svoje srce,
svoj čas in svoj smisel za humor. V
mnogo ljudeh bo ostal spomin nate,
lepši, globlji in trajnejši, kot je sploh
mogoče povedati. Včasih besede niso
dovolj, ne morejo izraziti občutkov ob
izgubi ljubljene osebe. Žalosti in izgube ljubljene osebe ne moremo nikdar
dokončno preboleli, lahko sprejmemo bolečino, vedoč, da bo ljubljeni
vedno v naših mislih. Dragi Bojan, vedno boš z nami v zgodbah in neštetih
anekdotah, kot bi si verjetno tudi sam
najbolj želel.
Dragi Bojan! Iskrena hvala za vse
tvoje zasluge, za prijazno sodelovanje in za prijateljevanje. Spominjali
se te bomo z velikim spoštovanjem in
hvaležnostjo.
OOZ Maribor, SIEM
in Uredniški odbor revije Energetik
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Spoštovani !
Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor in Sekcija
instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije vas vljudno vabita na

NA 16. SEJEM ENERGETIKA V CELJU
V TOREK 15. MAJA 2012 ob 10:00 uri:
OTVORITVENA SLOVESNOST
s podelitvijo sejemskih priznanj in priznanj
nagradnega natečaja
»Energetsko varčni objekti 2012«,
V MALI KONGRESNI DVORANI in
»DAN SLOVENSKIH
INSTALATERJEV-ENERGETIKOV«
ob 12:00 uri V SEJNI DVORANI CELJANKA,
v poslovni stavbi Celjskega sejma,
Dečkova 1, 3000 Celje
Poleg zanimivih strokovnih predavanj o aktualnih temah, tekmovanju dijakov srednjih poklicnih šol in poslovnih srečanj, za vas pripravljamo tudi družabno srečanje.
Kotizacije ni, saj se stroški krijejo iz sredstev sekcije in sponzorskih sredstev. Udeležence strokovnega srečanja bo čakalo prijetno presenečenje. Podroben program dvodnevnih (torek, 15. in sreda, 16. maja) obsejemskih dogodkov, ki
jih pripravljamo skupaj s Celjskim sejmom, bo objavljen v
aprilski številki revije Energetik, na spletni strani sekcije in v
zborničnih glasilih.
Prijavo za strokovno srečanje pošljite na naslov:
Območna Obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
Titova cesta 63, 2000 Maribor ali
po faksu št.: 02/ 30-00-491 oziroma na
elektronski naslov leonida.polajnar@ozs.si.
Prijave bomo sprejemali do 11. maja 2012 oziroma do zasedbe prostih mest.
Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na
sekretarko sekcije Leonido Polajnar na tel: 02/330 35 10 ali
GSM 051 662 119.
Vljudno vabljeni!
Slovenski instalaterji-energetiki
Oglaševalci v strokovni reviji Energetik
Predstavniki, in učenci strokovnih poklicnih šol Slovenije

Program
TOREK, 18. maj 2010
9.30

Prihod udeležencev

10.00

MALA KONGRESNA DVORANA		
Otvoritvena slovesnost s podelitvijo
sejemskih priznanj in priznanj
nagradnega natečaja »Energetsko
varčni objekti 2012«, Dnevnikova
priloga Moj dom, Eko sklad, Celjski
sejem

12.00

SEJNA DVORANA CELJANKA

Pozdravni nagovor Podpredsednika
SIEM; Danila Brdnika,
	Govor predsednika OOZ Maribor;
g. Aleša Pulka,
	Govor predsednika
instalaterjev-energetikov Slovenije;
g. Jerneja Dolinarja
	Govor ravnatelja TŠC Maribor;
	Draga Kamenika
STROKOVNO PREDAVANJE:
12.30 -13.30 Brez dlake na jeziku o uporabi
obnovljivih virov in energijski viri
prihodnosti; Ludvik Hriberšek (univ.dipl.
ing., energetski svetovalec)
13.30 -14.30 Novi izzivi in priložnosti na področju
učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije; doc.dr. Vlasta
Krmelj, univ.dipl.inž direktorica energetske
agencije za Podravje
14.30 -15.00 Predstavitev pokroviteljev srečanja
15.00 -16.00 Poslovno srečanje oglaševalcev revije
Energetik
16.00
Kosilo in družabno srečanje

Danilo Brdnik l.r
Podpredsednik SIEM
Jernej Dolinar l.r
Predsednik sekcije instalaterjev- energetikov Slovenije
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PRIJAVNICA ZA
DAN SLOVENSKIH INSTALATERJEV-ENERGETIKOV
Celje, 15. – 18. maj 2012
PRIJAVLJAM

(vpišite število) UDELEŽENCEV.

ZA POZNO KOSILO PRIJAVLJAM

UDELEŽENCEV.

PODJETJE
e-pošta:
Telefonska številka
Ime in priimek
Ime in priimek
Ime in priimek
Ime in priimek
Ime in priimek
Odgovorna oseba:

Datum:

Dovoljujemo, da podatke o podjetju lahko posredujete sponzorjem srečanja
DA NE
Dovolimo, da nas o vaši ponudbi obveščate po e-pošti
DA NE

Prijavnico nam lahko
najhitreje pošljete
po fax-u: 02/30 00 491
Prijavo za strokovno srečanje
pošljite na naslov:
Območna Obrtno-podjetniška
zbornica Maribor, Titova cesta
63, 2000 Maribor ali
po faksu št.: 02/ 30-00-491
oziroma na elektronski naslov
leonida.polajnar@ozs.si.
Prijave bomo sprejemali do 11.
maja 2012 oziroma do zasedbe
prostih mest.

Obveščamo vas, da odpovedujemo 6. športne igre
instalaterjev-energetikov Slovenije, ki so bile predvidene 26. maja 2012.
omenjene igre bomo izvedli v naslednjem letu.
Hvala za razumevanje!
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Vabimo Vas
na TEKMOVANJE - državno prvenstvo
dijakov instalaterjev
strojnih instalacij
SEJEM ENERGETIKA
Celjski sejem, Dečkova 1; 3000 Celje
Sreda 16. Maj 2012
Na državnem prvenstvu dijakov instalaterjev- energetikov strojnih instalacij Slovenije bo tekmovalo 6 ekip dijakov srednjih poklicnih šol, ki izobražujejo dijake za poklic
instalater strojnih instalacij. Vsaka ekipa šteje 2 (dva) tekmovalca, ki se izobražujeta za poklic instalater strojnih instalacij. Tekmovalna komisija je na osnovi prijav izbrala ekipe, ki bodo tekmovale v teoretičnem in praktičnem delu,
na koncu pa bodo tudi ocenjene. Po končanem tekmovanju bo razglasitev rezultatov in podeljevanje praktičnih nagrad sponzorjev
Pričetek v sredo, 16.5. 2012 ob 09.00 uri:
� Otvoritev tekmovanja,
� sprejem ekip z ogledom tekmovalnega prostora,
� priprava tekmovalnih ekip - osebna,

� priprava na tekmovanje – prostorska razdelitev,
� prevzem materiala.
ob 10.00 uri:
10.00 – 10.45
11.30 – 12.15
12.45
13.15
14.00

začetek tekmovanja
tekmovanje - teorija
tekmovanje – praksa (pred halo L)
objava rezultatov
morebitne pritožbe
uradna razglasitev rezultatov (pred halo L)

Vljudno vabljeni!
Danilo Brdnik l.r.; Podpredsednik SIEM
Jernej Dolnar l.r.;
predsednik instalaterjev-energetikov Slovenije

10
April 2012

GORILNIK Z VRHUNSKIMI
FUNKCIJAMI ZA ŠTEVILNA
PODROČJA UPORABE
Nikola OSTRUŽNJAK inž

Weishauptov gorilnik,
serije WM 30, ki v ohišju
samo ene velikosti,
zamenja tri gorilnike
iz serije Monarch,
velikosti 8, 10 in 11,
v področju toplotne
moči 500 – 4750 kW ter
industrijske gorilnike,
velikosti 40 in 50, v
področju toplotne
moči 500 – 5400 kW,
vsekakor zasluži
dodatno pozornost.

Novi gorilnik Weishaupt
WM 30 je ob enaki opremljenosti cenovno za 4 – 25 % ugodnejši od gorilnikov serije Monarch
v velikostih 8, 10 in 11 s toplotno močjo 500 – 4750 kW in industrijskih gorilnikov v velikosti
40 in 50 s toplotno močjo 500
– 5400 kW, medtem ko so njegove zunanje mere (dimenzije)
manjše za 4 – 9 %, kar ima za
posledico zmanjšanje celotne
mase. To npr. pri zamenjavi za
velikost G50… pomeni zmanjšanje mase z 200 na 165 kg!
Dobrim karakteristikam se
lahko doda tudi nizek nivo hrupa pri delovanju, ta je pri moči
3200 kW manjši od 80 dB(A) in
to zahvaljujoč zvočno izolira-

nim ter optimalno oblikovanim
dovodom zraka. Ohišje je ravno tako predhodno pripravljeno na možnost spojitve kanala
za dovod zgorevalnega zraka
izven prostora, kjer se nahaja gorilnik, ob vgradnji tlačnega stikala na kanalu za dovod
zraka se omogoča tudi nadzor tesnosti, kar poveča raven
zanesljivosti.
Že v standardni izvedbi je
bil določen razred 2 za emisije dušikovih oksidov iz dimnih
plinov (kar za ekstra lahko kurilno olje po EN 267 pomeni <
185 mg/(kWh)), za zemeljski
plin < 120 mg/(kWh)). Ob tem
je izvedba vgrajenih električnih
delov, motorja in mikroproce-

Slika 1
Pogled na nov kombiniran gorilnik
WM 30 z izvršilnimi enotami

Slika 2
Vgrajen mikroprocesorski
krmilnik …

Slika 3
… in prikazno-upravljalna enota na gorilniku
(izvedba s črkovno številčnim in številčnim zaslonom)

sorskega krmilnika ter vezave
v razredu, zaščite IP 54 (zaščita
pred vdorom prahu in curkom
vode, ki lahko povzroči škodo);
do sedaj je bila IP 50.
Vključevanje glavnega pogonskega motorja se izvede
preko kontaktorja, ki se nahaja v priključnem ohišju samega
motorja.
Za zanesljiv vžig goriva pri
kombiniranih gorilnikih obstajajo posebne elektrode za vžig
kurilnega olja in posebna elektroda za vžig plina pri delovanju na plin. Nastavitev razmerja
goriva in zraka se pri kombiniranem gorilniku izvede ločeno za
plin in posebej za kurilno olje,
položaji med seboj niso odvisni, kot je to primer pri klasičnih gorilnikih.
Razmerje nastavitve najmanjše in največje moči pri
uporabi kurilnega olja znaša
1:3 in pri plinu 1:6. Čeprav so
to tehnične zmožnosti, je treba pri nastavitvi moči gorilnika paziti, da bo najmanjša nastavljena moč znotraj vrednosti
najmanjše dopuščene delovne
moči samega kotla (kurišča), da
bi se izognili škodi zaradi kondenzacije dimnih plinov (razen
pri kondenzacijskih kotlih).
Tisto, kar naredi gorilnik še
posebno zanimiv, je enostavnost električnih instalacij. Sicer
je v ohišju samega gorilnika nameščen mikroprocesorski krmilnik, na katerem je sistem
vtičev, katerih mesta ni mogo-
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če zamenjati, povezani so vsi
potrebni elementi za opozorila, izvršilne enote, nadzorne in
programske naprave. Ta tip programske povezave prav gotovo
zagotavlja vse zahteve glede
delovanja na standardnih kotlih
in ogrevalnih sistemih, vključno
s programom kontrole tesnosti
magnetnih ventilov za plin in
regulacije števila vrtljajev ventilatorja. Za lažje sledenje vzrokom motenj ali napak ima tudi
sistem ugotavljanja napak, ta
časovno sledi in zabeleži do 25
nastalih napak, ki se jih lahko
po odstranitvi izbriše. Za regulacijo moči gorilnika se v ohišje lahko namesti za to potrebna
programska enota, ki je povezana po istem načelu kot glavna programska enota. Samo
programiranje in spremljanje
delovanja gorilnika se izvaja s
pomočjo prikazno-upravljalne
enote z jezikovno nevtralnim
prikazom (s simboli in številkami). Prikazno-upravljalna enota je lahko nameščena na sam
gorilnik, če pa se jo poveže z
ustreznim kablom, jo lahko namestimo do oddaljenosti 20 m.
V času upravljanja se jo lahko
drži v roki.
Če se zahteva tudi sistem
za nadzor in regulacijo količine kisika v dimnih plinih (O2regulacija), se uporabi mikroprocesorski krmilnik W-FM
200, ki vsebuje vse potrebne
elemente: krmilnik za vžig in
delovanje gorilnika, enoto za
regulacijo moči, enoto za kontrolo tesnosti magnetnih ventilov za plin, enoto za regulacijo
števila vrtljajev in O2-regulacijo.
Prikazno-upravljalna enota ima
zaslon z besedilom v štirih vrsticah za prikaz pogonskega stanja in opis izvajanih ukrepov v
jeziku, ki se ga izbere pri sami
instalaciji. Lahko je povezan s
kablom, dolžine do 100 m, kot

mbar Tip gorilnika
Tip plamene glave
Moč kW

WM-G30/3-A ZM
WM-GL30/3-A ZM-R
WM-G (L)30/3
260 K x 62
zemeljski plin
600 - 5700
UNP-plin B/P
900 - 5700
kurilno olje EL
1100 - 5700

Slika 4
Področje delovanja v
odvisnosti od tlaka v
kurišču

kW
Slika 5
Kombiniran gorilnik s
preklopnikom zvezdatrikot na motorju, tri
šobe za olje in magnetni
ventil za oljno črpalko

tudi z vsemi elementi gorilni- nja tudi količina kurilnega olja. potrebi izvaja mikroprocesorka. Za servisno vzdrževanje in Upravljanje moči gorilnika pri ski krmilnik avtomatski izračun
prepoznavanje okvar ima vgra- večstopenjski izvedbi je lahko delovne krivulje.
jen sistem, ki zabeleži fazo de- v dveh ali treh stopnjah.
Z možnostjo uporabe prilalovanja in čas, ko nastopi okvaPri izvedbi za plin se moč goditve števila vrtljajev trenura. Zaradi tega se zelo natančno nastavlja s spremembo odprti- tni željeni moči gorilnika se doprepozna tip okvar ali motenj, ne dušilne lopute za plin, nepo- seže znižanje nivoja hrupa pri
ki se nato shranijo v zgodovino sredno pred vhodom v gorilnik. delovanju in zmanjšanje rabe
motenj. Tako je omogočena naUpravljanje se izvaja na električne energije.
knadna analiza nastavitve sa- osnovi potreb po toploti in na
Zaradi vseh teh značilnosti
mega gorilnika, če je povezan osnovi podatkov termosta- je gorilnik zelo učinkovit, zarana centralni sistem upravljanja ta kotla ali tipala temperature di enostavnosti montaže in dez zgradbo ali tehnološkim pro- oz. tlaka. Za dobro prilagoditev lovanja je zaželen na toplotnih
cesom. Veliko število vključitev proizvodnje toplote trenutni sistemih do 5700 kW.
in izključitev signalizira nastavitev prehitre rasti moči gorilnika
Vsi ti podatki so na voljo vVsidokumentaciji,
ki je
dostopna ki je dostopna
ti podatki so na voljo
v dokumentaciji,
v primerjavi s potrošnjo, ki pa
na spletnem portalu www.weishaupt.si,
dodatna
pojasnila
na spletnem portalu www.weishaupt.si,
dodatna pojasnila
se jo lahko popravi s ponovno
pa
se
lahko
dobi
neposredno
na naslovu:
pa se lahko dobi neposredno na naslovu:
nastavitvijo.
Kurilno olje se v kurišče pri
Weishaupt d.o.o.
Weishaupt d.o.o. Teharje 1, SI-3000 Celje
gorilniku dovaja skozi tri šobe
Telefon: (03) 425 72 50,
Teharje 1, SI-3000 Celje
v večstopenjski izvedbi z od425 72 51,
piranjem ustreznih magnetnih
Telefon: (03) 425 72 50,
425 72 55
ventilov, medtem ko v moduli425 72Faks:
51, (03) 425 72 80
425 72e-mail:
55 info@weishaupt.si
rani izvedbi gorivo prihaja skozi
www.weishaupt.si
regulacijsko šobo, preko katere
Faks: (03) 425 72 80
se s spremembo tlaka spremie-mail: info@weishaupt.si
www.weishaupt.si
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Geberit 2012:
Inovativne rešitve in
oblikovna odličnost
Geberit predstavlja novosti za leto 2012, ki jih odlikujejo
inovativne rešitve in oblikovna odličnost. Mnoge od njih so
prejele mednarodne oblikovalske nagrade kot na primer, nagrado iF product design award 2012 (Geberit Sigma80 in generator za napajanje senzorskih armatur), nagrado Interior
Innovation Award 2012 (Geberit Sigma80, Geberit Monolith
za umivalnik in Monolith za WC), nagrado Design Plus award
2011 (Geberit DuoFresh, Geberit Monolith za WC).

Razširitev družine Monolith
Lansko leto predstavljeni sanitarni element za stranišče,
Geberit Monolith, ki vključuje vso potrebno sanitarno tehniko za priključitev stanišča, je enostaven za montažo, delo pa
lahko opravi en sam človek. Za zamenjavo starega stanišča
z elementom Geberit Monolith razbijanje zidov in gradbeni

Novi element Geberit Monolith za umivalnik

posegi niso potrebni. Letos so se elementu za stranišča pridružili še element za umivalnik in bide ter povišana izvedba
straniščnega elementa. Element za umivalnik omogoča še
posebej enostavno montažo podometnih armatur z dvema
odprtinama. V kombinaciji s standardno keramiko in armaturami, je Geberit Monolith pravi magnet za oko, ki kopalnici
zagotovi moderen izgled.

Aktivirne tipke Sigma
Pri aktivirnih tipkah Geberit predstavlja novosti, izboljšave in dopolnitve asortimana. Popolna novost je brezkontaktna aktivirna tipka Sigma80, ki prepriča s prečiščeno obliko
in atraktivnimi svetlobnimi elementi.
Priljubljena Samba je po dolgih letih primata na trgu aktivirnih tipk doživela preobrazbo in se kot Sigma01 pridružila oblikovni družini Sigma. Zadržala je osnovno funkcijo
dvokoličinskega splakovanja, ovalni tipki sta dobili sodobnejši izgled, tipka pa je sedaj primerna tudi za nadgradnjo s
predalom za vnos čistilnih tablet.
Sigma20 je sedaj na voljo tudi v izvedbi iz nerjavnega
jekla in z možnostjo dodatne pritrditve za uporabo v javnih prostorih.

Pomlajena aktivirna tipka Samba sedaj sliši na ime Sigma01
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Sigmo40, aktivirno tipko za splakovalnik s prezračevalnim sistemom Geberit DuoFresh, pa je poleg bele in črne
barve, sedaj možno dobiti tudi v barvi umbra.

Grelni element za strešne vtočnike
Za preprečevanje zmrzovanja pri odvajanju vode z ravnih streh, je na voljo nov grelni element za 12-litrske vtočnike sistema Geberit Pluvia. Montaža tega elementa je bistveno lažja, lahko pa se ga vgradi tudi naknadno.
Sistem odvodnjavanja Pluvia pa je nadgrajen še z novim
vtočnikom za kovinske žlebove, katerega prednost je, poleg
enostavne montaže, tudi manjši premer.

Tesnilo za vse priložnosti

Brezkontaktna aktivirna tipka Sigma80

Za cevni sistem Mapress je Geberit razvil novo univerzalno tesnilo Mapress FKM. Uporablja se tako za instalacije
solarne tehnike z visokimi zahtevami glede temperaturne
obstojnosti kot tudi za industrijske instalacije. Novo modro
tesnilo Mapress FKM tako nadomešča dosedanje zeleno tesnilo Mapress FPM za instalacije solarne tehnike in rdeče
tesnilo Mapress FPM za industrijske instalacije. Z novim tesnilom je opremljenih okrog 900 različnih fitingov, zato zamenjava tesnila na gradbišču ni potrebna.
Novost pri cevnih sistemih je tudi 15 % lažje baterijsko
orodje za stiskanje ACO 102.

Mikroelektrarna za senzorske armature
Geberitove avtomatske sanitarne armature za javne prostore zagotavljajo varčno porabo vode. Sedaj je mogoče te
avtomatske armature opremiti z napajanjem, ki deluje neodvisno od omrežne napetosti in baterij – s čimer je vzdrževanje še preprostejše. Majhen generator, ki je nameščen
neposredno na kotni zaporni ventil cevi za svežo vodo, za
proizvajanje elektrike izkorišča tok vode v cevi. Ta elektrika se nato shrani v bateriji, ki se lahko ponovno polni in s
potrebno energijo napaja krmilno elektroniko sanitarne
armature.

Modro tesnilo Mapress FKM nadomešča rdeče in zeleno tesnilo Mapress FPM

Senzorske armature sedaj niso več odvisne od električnega omrežja
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NAJVEČJI POMEN SE DAJE
KVALITETI IZDELKOV IN
STROKOVNOSTI IZVEDBE
Ignac Jantelj,
direktor
podjetja
SIKLA d.o.o. in
JANSIK d.o.o.

Če želite imeti kvaliteto,
enostavno rešitev, ugodno ceno ter strokovno
izvedbo, se morate
obrniti na podjetji SIKLA
d.o.o. in JANSIK d.o.o.
Sikla je že več kot
štiri desetletja pionir na
mnogih inovativnih proizvodnih sistemov – ves
čas s ciljem, da bi bilo
vsakodnevno delovanje
strank bolj enostavno
in bolj učinkovito. Je
kompetenten partner, ko
gre za optimalne rešitve
»pritrjevanja«, obenem
pa je s svojim visokim
znanjem vselej na voljo.
Filozofija podjetja je, da
kontinuirano razvijajo izdelke,
storitve in sisteme ter preko
odlične kvalitete, dolgoročno
izpolnjujejo pričakovanja svojih strank.
Sikla z inovativnimi sistemi
izdelkov in individualnimi rešitvami ustvarja učinkovite povezave za stavbno tehniko, indu-

strijske naprave ter inženiring.
Pečat kvalitete Sikla je sinonim
za inovativnost, profesionalne
storitve načrtovanja in hkrati
servisni paket, prilagojen potrebam strank.
V enajstih letih obstoja so
vzpostavili mrežo sodelavcev z
več kot 100 projektanti in arhitekti. Njihov sistem uporabljajo,
tako v mesni industriji, polnilnicah vode, farmaciji, bolnišnicah, tekstilni industriji, trgovskih centrih, šolah, kot tudi na
čistilnih napravah, v toplarnah
in drugje.
Poznajo jih v Sloveniji,
Hrvaški in Srbiji, kjer kvaliteta proizvodov in storitev SIKLA
potrjuje tudi več kot 600 zadovoljnih strank. To potrjuje tudi
dolg seznam referenc na njihovi spletni strani (www.sikla.si).
Poznani so po hitrosti, saj
je material, naročen do 12 ure,

dostavljen naslednji dan (gradbišče framo oziroma skladišče).
Pri tem pa tudi krijejo stroške
dostave. V primeru, da stranka
ne vgradi vsega materiala in ga
ne potrebuje več, ga je možno
tudi vrniti.
Podjetje intenzivno sodeluje s partnerskim podjetje
JANSIK d.o.o., ki je pooblaščeni izvajalec Sikle za vse njihove
prodajne programe. Z izkušeno
in zanesljivo ekipo monterjev
vas bodo vsekakor zadovoljili.

Prodajni programi
SIKLA in JANSIK
Siconnect
Podjetje SIKLA d.o.o. je vodilno slovensko podjetje za prodajo montažnih elementov za
pritrjevanje vseh vrst in dimenzij cevi ter drugih elementov v
industriji ter nizki in visoki gra-

Siconnect - najprepoznavnejši program Sikle

Primer Siconnecta

dnji na vse vrste zidov ter stropov. Je tudi njihov najudarnejši prodajni program ali drugače
rečeno – zaščitni znak Sikle.

Framo
Sikla je svojo inovativnost
dokazala s sistemom Framo, ki
nudi največjo prostorsko prilagodljivost, najmanj dela pri
vgradnji in preizkušeno varnost. Framo 80 je večfunkcijski montažni sistem za srednje
velike obremenitve, ki prepriča s svojimi neomejenimi možnostmi za tridimenzionalno
povezovanje.

Sistem Framo
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Zaprti profil Framo odlikuje zelo visoka torzijska togost,
prilagajanje je brezstopenjsko in zanesljivo zaščiteno z
oblikovno- zaključenim povezovanjem. Inovativna tehnika povezovanja jamči izredno
učinkovito vgradnjo.

Siaqua
SIKLA je eden vodilnih
evropskih ponudnikov podtlačnega odvodnjavanja ravnih
streh in odvodnjavanja premostitvenih objektov. Več kot 40
letne izkušnje in visoke zahteve v zvezi s kvaliteto izdelkov
ter storitev zagotavljajo strankam podjetja Sikla gospodarne
in visoko kvalitetne rezultate.
Podjetje SIKLA d.o.o. je v
Sloveniji skrbelo za odvodnjavanje ravnih streh kar precej
časa. Kot član skupine Sikla,
pa že nekaj časa za brezskrbno odvodnjavanje skrbi podjetje JANSIK d.o.o. V Sloveniji
so vodilni ponudnik na tem
področju. S tem se upravičeno imajo za strokovnjake za
odvodnjavanje.
O kvaliteti in strokovnosti
sistema SIAQUA priča tudi velika lista referenc. Prisotni so na

Podtlačno odvodnjavanje ravne strehe

Odtočnik pri podtlačnem odvodnjavanju

Vgradna konstrukcija
za sončne elektrarne

Odvodnjavanje premostitvenih objektov

trgovskih centrih, bolnišnicah,
letališčih, šolah, raznoraznih industrijskih objektih ter še marsikje drugje. Skupaj so rešili problem odvodnjavanja na več kot
500 objektih.
Če se omeni le nekaj največjih objektov, postane jasno,
zakaj so strokovnjaki za odvodnjavanje: Hofer Logistični center Lukovica (ca. 47.000 m2), Spar
Logistični center Ljubljana (ca.
20.000 m2), Lidl Logistični center Komenda (ca. 27.000 m2),
Mercator center Maribor (ca.
24.500 m2), Tuš Kranj (ca. 17.000
m2), Trgovski center E.Leclerc
Maribor (ca. 18.000 m2), Rutar
Ljubljana (ca. 10.000 m2), več raznih objektov v Krki Novo mesto,
…

V svojem programu Sikla s
prvovrstnim materialom, nudi
tudi kovinske konstrukcije za
sončne elektrarne in solarne
sisteme. V primeru, da rabite
tudi izvedbo, pa bo za to poskrbela izkušena ekipa monterjev
podjetja Jansik.
Je namreč inovativen modulni sistem iz dobro poznanih Siklinih montažnih profilov,
namenjen montaži fotonapetostnih modulov. Gre za učinkovit pritrdilni sistem, ki je primeren za vse površine, prosto
postavljenim sistemom, ravnim
streham, poševnim streham kot
tudi fasadam.
Zaradi sodobnih postopkov
nanašanja prevlek na material, imajo prednost z bistveno
učinkovitejšim in udobnejšim
postopkom obdelave. Sikla ponuja tudi izdelke z najnovejšo

Konstrukcije za
klimate in hladilne
agregate
Ta prodajni program se je v
Sloveniji že zelo uvedel, odlikuje pa ga več prednosti. Montaža
podjetja Jansik je hitra, enostavna in praktična. Prav tako
nobena nosilnost za omenjen
sistem ni prevelika, čeprav je
teža same konstrukcije majhna. Sistem odlikujeta še hitra
dostava in fleksibilnost, saj je
lahko v stoječi obliki ter v viseči obliki.

Konstrukcija za klimat

Konstrukcija sončne elektrarne

Konstrukcija za sončno elektrarno

protikorozijsko zaščito, imenovano HCP (z dolgotrajno cinkmagnezijevo prevleko).

Prednosti
cink-magnezijevih
prevlek:
 protikorozijska odpornost cinkove prevleke se bistveno poveča, če se v zlitino doda
magnezij.
 uporaba cinka se zmanjša
za 80 % pri povečani protikorozijski odpornosti.
 površina je bolj homogena, videz pa privlačnejši.
 prevlečeni so vsi rezani
robovi.
 manjše debeline slojev
zagotavljajo boljše rezultate pri
preoblikovanju.
Potrjena dolgoročna odpornost proti rjavenju, statičen
izračun konstrukcije, edinstvena možnost vzdrževanja, kot
tudi garancija podjetja Sikla
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UGA - Tesnjenje cevnih prebojev GPD

d.o.o., dajejo pomirjajoč občutek varnosti za dolgoročno
uporabnost konstrukcije – tako
za montažno podjetje v vlogi izvajalca, kot za investitorja.
Dokaz, da se omenjen sistem
izplača, so tudi 40-letne izkušnje Sikle kot specialista za raznorazne sisteme pritrditev in
konstrukcij.

Tesnjenje cevnih in
kabelskih prebojev
UGA
Podjetje JANSIK d.o.o. se
med drugim ukvarja tudi s
prodajo izdelkov za tesnjenje
raznoraznih cevnih in kabelskih prebojev. Pri tem pa prisega na izdelke podjetja UGA
iz Nemčije. UGA sistemska tehnika je eno izmed najbolj inovativnih, svetovno priznanih
podjetij na področju razvoja in

UGA - za vsak namen uporabe imajo
primerno različico

proizvodnje plinskih in vodovodnih neprepustnih napeljav
v zgradbah, kakor tudi požarno- varnih stenskih električnih
ter cevnih napeljav. UGA tehnologija namreč zagotavlja kvaliteto, strokovnost in predvsem
zahtevano fleksibilnost. Ker
podjetje razvija svoje lastne izdelke, lahko strankam hitro in
zanesljivo izpolni njihove želje
in jim tudi nudi individualne
rešitve.
Poleg tega, da podjetje
JANSIK d.o.o. skupaj z podjetjem UGA zagotavlja cevne in
električne napeljave, se lahko
stranke na njih zanesejo tudi takrat, kadar potrebujejo strokovno- tehnično pomoč ter svetovanje, saj so poznani po tem, da
so zanesljivi in da najdejo optimalno rešitev za vsako zahtevo.
Gradbeni management prisega na UGA in se strinja z direktorjem podjetja (g. Ignac
Jantelj), ki je v enem od intervjujev dejal: »Ta področja pri
gradnji še vedno veljajo za potencialno najšibkejša v in na posamezni zgradbi. Grehi pri gra-

UGA - z enim tesnilom je možno tesniti
tudi več cevi

dnji, kar pomeni, pomanjkljivo
ali nestrokovno izvedene in netesne hišne napeljave ter cevne sisteme, ki pa so, še posebej
tukaj, zelo neprijetni. Potrebni
ukrepi za sanacijo in odpravo
napak so izjemno zapleteni in
precej dragi. V večini primerov
je treba uporabiti pnevmatično kladivo, ali celo bager, saj je
treba podreti stene ali izvesti izkopna dela. Tovrstne škode pa
lahko preprečimo že vnaprej,
tako, da uporabimo pri gradnji
zanesljive in preverjene sisteme
za tesnjenje prebojev.«

Protipožarni program
Sprinkler Modgal
JANSIK d.o.o. prav tako prodaja izdelke Modgal Metal Ltd.
iz Izraela, ki je znan po svojem protipožarnem programu.
Tako program zajema prodajo
različnih sklopk, priključkov, reducirk, T-kosov in ostalih izdelkov za sprinkler sisteme, industrijsko uporabo, odpadkov ter
hladne ali tople vode. Izvedba
je možna v rdeči barvi ali pa v
pocinkani izvedbi.
Vsi omenjeni prodajni programi podjetja SIKLA
d.o.o. in JANSIK d.o.o. imajo
že ustaljene recepte za uspeh.
Ekonomičnost, enostavna in hi-

tra montaža, kvaliteta izdelkov,
pooblaščeno vzdrževanje in še
marsikatera druga lastnost so
naredile podjetje SIKLA d.o.o.
uspešno na slovenskem trgu,
kot tudi na Hrvaškem in v Srbiji.
Sikla je že leta 1993, in to
kot eno prvih na tem področju,
prejelo certifikat DIN ISO 9001.
S tem je podjetje dobilo tudi
potrditev svojega obsežnega
in učinkovitega sistema vodenja kvalitete.

SIKLA d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 74
9232 Črenšovci
Tel.: 02 573 58 62
Fax: 02 573 58 71
E-mail: info@sikla.si
Spletna stran: www.sikla.si

JANSIK d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 74
9232 Črenšovci
Tel.: 02 573 52 10
Fax: 02 573 52 11
E-mail: info@jansik.si

Protipožarni program Modgal
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HERZ PIPEFIX – nova
generacija
PIPEFIX je ime za sistem cevnih
instalacij podjetja HERZ Armaturen
GmbH iz Avstrije. Sestavljajo ga večslojne alumplast cevi s slojem aluminija, debeline 0,4 mm in fitingi iz
medenine DR, izdelani v lastnih tovarnah. Fitingi so izdelani s postopkom kovanja v tovarni HERZ d.d. v
Šmartem pri Litiji in strojno obdelani ter dokončno izdelani v tovarni v
Rorbachu (Avstrija). Za sistem imamo
pridobljene vse ustrezne certifikate,
tudi DVGW.

Večslojne cevi so tipa PH-RT/AL/
PE-HD in so primerne za sanitarne,
ogrevalne ter hladilne sisteme. Zaradi
svoje zgradbe zagotavljajo absolutno difuzijsko tesnost in združujejo prednosti kovinskih ter plastičnih
cevi. Odlikuje jih visoka oblikovna
stabilnost, hkrati pa imajo visoko krivilno fleksibilnost. Izredno nizek raztezni koeficient , odpornost na korozijo in nezmožnost nalaganja oblog so
še dodatni argumenti zakaj vgraditi
cevi PIPEFIX. Jedro iz aluminija uspe-

šno kompenzira povratne sile pri krivljenju cevi. Dimenzije cevi pokrivajo
spekter instalacij od premera 16 – 63
mm. Cevi, dimenzij 16 – 32 mm, so v
ponudbi tudi z izolacijo, debeline 6, 9
in 13mm.
Ker se zavedamo, kako pomembna je enostavna, hitra in zanesljiva izvedba cevnih instalacij, smo v podjetju HERZ razvili poseben fiting, ki
smo ga poimenovali TH Compact.
Dimenzioniran je tako, da se popolnoma prilega notranjosti cevi, notranjost »fitinga pa zagotavlja dolgo in
varno življenjsko dobo. Telo fitinga je
izdelano s postopkom preoblikovanja
– kovanja medenine, ki zagotavlja izredno kompaktno strukturo, brez notranjih napak v materialu. Program fitingov tvorijo spojke, T-kosi, kolena,
prehodni kosi in številne specialne
komponente, ki omogočajo enostavno izvedbo instalacije.

Prednosti
TH Compact fitinga:
 odrežite, staknite, zatisnite (posnetje cevi – POZABITE)
 samokontrola zatisnosti – spoj
pušča, če ni zatisnjen
 vodilni obroč za vodenje zatisnih čeljusti
 nastavitev lege fitinga pred dokončnim zatiskanjem
Pri nas dobite vse »iz ene roke«
(svetovanje, rešitve), zato uporabljate
naše proizvode in jih izvedite z orodjem, ki ga mi priporočamo. V tem primeru vam zagotavljamo sistemsko
garancijo, saj vedno skupaj testiramo vse komponente, ki jih ponujamo
(cevi, fitinge in orodje).
Borut Švajger

S HERZ PIPEFIX in nami ste na varni strani!
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Nova generacija
montažnih plošč
Uponor predstavlja novost v vodovodnih instalacijah
z večplastnimi cevmi
Z navdušenjem vam predstavljamo novo generacijo
montažnih plošč. Po več
kot 10-ih letih se je Uponor
namreč odločil, da bo
prenovil montažne plošče
in način pritrjevanja baterijskih priključkov pri sistemu
Uponorjevih večplastnih
cevi (Uponor MLCP).

Montažne plošče
Z novo generacijo montažnih
plošč je na voljo manj elementov, ob
istočasnem povečanju montažnih
možnosti. Same montažne plošče so
ohranile osnovno obliko, spremenile
so se samo odprtine na plošči. Po novem so nekatere odprtine opremljene
z navojem, ki omogoča vgradnjo pritrdilnega vijaka. Na voljo so montažne
plošče, montažni kotniki in montažni
trak, dolžine 2m.

Baterijski priključki
S prihodom nove generacije
montažnih plošč se bodo »stari« baterijski priključki nehali proizvajati.
Nadomestili jih bodo standardni baterijski priključki s prirobnico. Na
tem segmentu bo dodan dvojni baterijski priključek, ki ga dosedaj ni bilo
v prodajnem asortimanu. Sicer pa so
se standardni baterijski priključki s prirobnico prav tako spremenili. Ta sprememba je vidna s čelne strani (porezana prirobnica) in z zadnje strani
(dodane so tri majhne izvrtine). Ti dve
spremembi omogočata lažjo vgra-

dnjo na montažno ploščo, sam priključek pa je lažji.

Montaža
Na vsaki montažni plošči, kotniku
ali montažnem traku, se nahaja majhna vrečka, v kateri so shranjeni zatiči
in pritrdilni vijaki.

Vrstni red motaže:

Pritrdite zatič v izbrano mesto na montažni
plošči, kotniku ali montažnem traku.

Vstavite pritrdilni vijak, ki je opremljen z
nanosom proti izpadanju, v desno ali levo
luknjo prirobnice baterijskega priključka
(odvisno od želenega položaja).
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Postavite novi baterijski priključek
na zatič v želen položaj in ga fiksirajte s
pritrdilnim vijakom na montažno ploščo,
kotnik ali montažni trak.

Baterijski priključek se pritrdi zelo enostavno –
brez uporabe velike sile.

Položaj baterijskega priključka se lahko
prilagaja (-45°/90°/+45°)

Zaščitna guma

Priključno odtočno
koleno

Zaščitna guma ima funkcijo zvočne zaščite, kar pomeni, da preprečuje
prenos šumov iz instalacije na steno
in v prostor. Istočasno tudi ščiti kovinski fiting pred direktnim kontaktom z
agresivnimi snovmi (omet, gips, …).
Pri montaži je potrebno uporabljati
zatiče in vijake, ki so priloženi zaščitni gumi.

Kot novost je v prodajni asortiman
dodano priključno odtočno koleno.
Opremljeno je z vpenjalnim kotnikom, ki se pritrdi z vijakom na montažno ploščo, kotnik ali montažni trak in
pa z nastavljivim vijakom priključnega odtočnega kolena. Ta vijak služi za
natančno pozicioniranje priključnega

dela odtočnega kolena.

NOVO

Manj je več.
Isti baterijski priključek za nadometno
vgradnjo in za vgradnjo na montažne
plošče, kotnike in trakove.

Zaščitna guma

Nova generacija
montažnih plošč
za Uponorjev sistem vodovoda
z večplastnimi
UPONOR MLC cevmi
ejše
Enostavn
je
rokovan
t
ksibilnos
Večja fle
v
trdite
Boljša pri
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ir
Optimiz
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TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
(01) 8309 168 tehnična služba
F (01) 8309 171
E pc5@titan.si
W www.titan.si
www.uponor.si
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Zaključek

Priključno
odtočno
koleno

Predstavljena sprememba bo
omogočala izvajalcem lažje, hitrejše
in bolj natančno delo. Istočasno
se bo število potrebnih elementov
zmanjšalo. S tem Uponor še vedno
nudi gradbenim profesionalcem
brezkompromisno kvaliteto, najboljše strokovno znanje in dolgoročno
partnerstvo.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Za dodatne tehnične
informacije se lahko
obrnete na podjetje
TITAN d.d., ki je
generalni zastopnik
družbe Uponor v
Sloveniji.

Kako prispevati v zmanjševanju emisij CO2?
 Preklopite na olje z nižjo viskoznostjo in prihranite
okoli 45 kg CO2 letno. Olje z
nizko viskoznostjo zagotavlja
manjše trenje med gibljivimi
deli motorja. Tako porabimo
manj energije in s tem zmanjšamo izpuste.
 Namesto kratke vožnje
z avtomobilom (ca. 3 km), se
usedite na kolo in prihranite
okoli 240 kg CO2 letno. Zraven
tega so tudi druge prednosti,
ni vam treba iskati parkirnega
prostora ali čakati v zastojih.
Vožnja s kolesom je tudi zabavna, sproščujoča in zdrava.
 Potujte 1000 km letno
z vlakom namesto z avtomobilom in prihranite okoli 110
kg CO2 letno. Vlak sprošča na
kilometer približno eno tretjino emisij manj, kot jih povzroči avtomobil na kilometer. Na
vlaku lahko koristno uporabite svoj čas za branje oz. sproščanje ali delo oz. učenje.
 Vozite pametno: načrtujte svoje potovanje, pospešujte počasi, prestavite v
višjo prestavo takoj, ko je to
mogoče (pri 2000-2500 vrtljajih), ohranjajte stalno hitrost in se izogibajte hitremu
zaviranju ter pospeševanju.
Ne pozabite ugasniti motorja
pri kratkih postankih. Takšna

vožnja lahko prihrani več kot
200 kg CO2 letno. S pametno
vožnjo lahko znižate porabo
goriva do 12 %. To ima pozitivne učinke, tako za vašo denarnico, kot tudi za vaše živce.
Zmanjšajte hitrost iz 110 km/h
na 90 km/h, na 10 % vaše poti
in prihranite 54 kg CO2 letno.
Poraba goriva se zmanjša za
20 % pri hitrosti 90 km/h, namesto 110 km/h. Tudi varnost
se poveča.
 Zagotovite
pravilen
pritisk v gumah in prihranite
okoli 140 kg CO2 letno. Poraba
goriva zraste za 5 %, če je pritisk prenizek za 0.5 bara.
 Izognite se enemu poletu na krajšo razdaljo letno in prihranite okoli 220 kg
CO2 letno (npr. povratni polet
med Ljubljano in Brusljem).
Izognite se enemu poletu na
dolgo razdaljo letno in prihranite 2800 kg CO2 letno. (npr.
povratni polet med Ljubljano
in Rio de Janeirom)
 Preden
natisnemo
dokument ali e-pošto, dobro premislimo. Lahko prihranimo do 7 kg CO2 letno.
Proizvodnja papirja – tudi recikliranega – je energetsko
potratna, razen tega pa z varčevanjem papirja lahko poleg
energije, prihranimo tudi ka-

kšno drevo.
 Stvari poskušajte ponovno uporabiti in popraviti,
namesto da jih takoj nadomestite z novimi. Tako lahko prihranimo okoli 250 kg CO2 letno. Namesto, da kupite nove
izdelke, poskušajte popraviti
stare. Že samo raba gobice za
čiščenje namesto kuhinjskega papirja lahko prihrani 5 kg
CO2 letno. Namesto, da odhitite kupit vsako novo uspešnico, počakajte, da se pojavi v antikvariatu, starinarnici,
knjižnico ali videoteko ali pa
si jo sposodite od prijateljev.
Prihranite lahko do 14 kg CO2
letno. Na internetu (www.bolha.com, www.podarimo.si)
lahko dobite rabljene izdelke
zelo poceni ali celo zastonj.
 Zmanjšajte nakup izdelkov z veliko embalaže in prihranite do 150 CO2 letno. Pri
izbiri izdelkov naj vam bo vodilo tudi količina embalaže, ki
spremlja izdelek. Zmanjšanje
odpadkov za vsaj 10 % lahko
prihrani do 150 kg CO2 v enem
letu.
 Pri zamenjavi avtomobila namenite pozornost
porabi goriva, saj lahko z
varčnejšim avtomobilom prihranite okoli 660 kg CO2 letno. Povprečen evropski avto

prevozi okoli 14 000 km letno.
Če izberete model, ki porabi
manj goriva, so lahko prihranki izpustov zares vidni.
 Jejte manj hrane živalskega izvora in prihranite do
430 kg CO2 letno. Prehrana,
ki je sestavljena iz 30% mesa,
mlečnih izdelkov in perutnine, proizvede 1485 kg CO2
vsako leto, vegetarijanska
prehrana pa le polovico tega.
Vzreja živali, predelava, pakiranje in prevoz so krivci teh
emisij. Če nadomestite rdeče
meso z ribami, jajci in perutnino, lahko prihranite do 430 kg
CO2 letno. Če jeste brezmesne
obroke vsak drugi dan, lahko
prihranite 215 kg CO2.
 Kupujte lokalno proizvedene izdelke – jejte lokalno pridelano hrano, ki ni predelana in tako prihranite do
1200 kg CO2 letno. Hrana prepotuje povprečno 2500 km
preden jo dobite na krožnik.
Vsa ta pot pomeni izpuste
CO2. Da se izognete izpustom,
podprite kmetijstvo v okolici:
obiščite tržnico, poiščite regionalne izdelke v trgovini ali pa
si ustvarite lasten vrt. Tudi pri
oblačilih ali napravah iščite lokalne izdelke.
Nadaljevanje sledi v naslednji številki revije
Energetik
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Tudi vi lahko
privarčujete pri
porabi energije

Zavedamo se, da je za vsakega našega odjemalca prihranek
energije in zniževanje stroškov izredno pomembno. Tokrat vam
bomo nanizali nekaj nasvetov, kako lahko sami vplivate na
kvaliteto in znižanje stroškov ogrevanja v svoji okolici:
2.

1.

3.

4.

PRAVILNO DELOVANJE
obtočnih črpalk

odzračenost internih
instalacij

UraVnoVeŠenost
internih instalacij

izbira termostatskega
VENtILA

Nedelovanje obtočnih črpalk
je največkrat posledica izpada električne energije. Po
ponovnem pojavu električne
energije se lahko vklopijo
same ali pa jih je potrebno
vklopiti ročno. Kadar obtočna
črpalka ne deluje, je porazdelitev toplote po objektu
neustrezna, nekje je hladno,
drugje pa prevroče.

Ko se v internih instalacijah
nabere zrak, mora pooblaščena oseba odzračiti sistem
in o tem obvestiti dobavitelja
toplote zaradi hkratne dopolnitve sistema. Odzračevanje
se mora izvesti takrat, ko so
obtočne črpalke v toplotni
postaji izključene in sistem
ogrevanja ohlajen, na odzračnikih pa se spušča zrak tako
dolgo, da priteče voda.

Pregrevanje delov objekta
je največkrat posledica neuravnovešenosti ogrevalnega
sistema. Na rešitev tega pojava
lahko delno (op.p. prava rešitev
je strokovna izvedba uravnovešnosti sistema in vgradnja
termostatskih venitlov) vpliva
vsak odjemalec sam. Namesto,
da zaradi pregretosti prostorov
odpiramo okna, raje priprimo
radiatorske ventile in s tem
omogočimo normalno ogrevanje
tistim, ki imajo zaradi premaj
hnega pretoka prehladne radia
torje. Normalna temperatura
stanovanja znaša 20 ºC (±1 ºC).

Individualno odločanje o
njihovi naknadni namestitvi
mnogokrat povzroči nasprotno od pričakovanega
– slabše ogrevanje, ki je posledica zmanjšanega pretoka
ogrevalne vode skozi grelno
telo. Pri naknadni vgradnji
termostatskih ventilov je
potreben celovit in strokoven
pristop. Prednosti in prihranki ob njihovi uporabi so zelo
očitni, strošek investicije pa
razmeroma majhen.

DEŽURNA SLUŽBA
02 300 88 00

Naša dežurna služba bo poskrbela, da
se čimprej vzpostavi normalno obratovanje v kolikor se motnje pojavljajo v
celotnem objektu ali na vhodu objekta.
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TERMOTEHNIKA – DANES IN
JUTRI
Srečanje z novinarji in tradicionalno žrebanje nagrad
Novo mesto, 19. 4. 2012
Tako kot že leta poprej, smo se tudi letos z veseljem odzvali povabilu podjetja Termotehnika na novinarsko konferenco. V uvodnem delu nas je prijazno pozdravil direktor
podjetja, g. Viljem Osrečki.

Predstavitev in razvoj podjetja
Srednje veliko podjetje Termotehnika, poznano po vrhunski ponudbi ogrevalne tehnike in kopalnic, je vzklilo
iz odprtja obrtne delavnice z dejavnostjo »instalacije centralnih kurjav« v letu 1972. Smelo vizijo tedanjega lastnika
Jožeta Papeža je nakazala prva prelomnica leta 1990, ko je
le – ta odkupil objekt starega mlina ob Krki, ga adaptiral in
vanj preselil sedež in poslovanje novoustanovljenega podjetja – Termotehnika d.o.o.
Svojo ambicioznost je podjetje Termotehnika pokazalo
s širitvijo v Ljubljano, kjer so maja 2006 na Gerbičevi 110, na
Viču, odprli nov prodajni center cevnih instalacij in kopalniške opreme skupne površine 5.000 kvadratnih metrov.
Od 1. julija 2010 dalje pa podjetje deluje brez izvedbenega inženiring in se posveča izključno veleprodaji in oskrbuje
instalatreje po celi Sloveniji.
Zadnja sprememba v podjetju pa se je zgodila 30. 5. 2011,
ko je g. Jože Papež prodal svoj 100 % lastniški delež avstrijskemu veletrgovcu Odoerferju. Po lastniški spremembi se
je s 1. 9. 2011 odprl še tretji prodajni center v Mariboru, v

Bogate nagrade, razstavljene pred žrebanjem

Železnikovi ulici 8, na lokaciji dosedanje poslovalnice podjetja Odoerfer v Sloveniji.
V današnji Termotehniki združuje delo 51 zaposlenih, na
treh lokacijah. Poslovanje je urejeno s sistemom kakovosti
po standardu ISO 9001:2008. Termotehnika skrbi za dobre
vezi in medsebojne odnose znotraj podjetja in navzven, saj
se aktivno vključuje v lokalno skupnost.

Načrti za leto 2012
Načrti in plani za leto 2012 so prilagojeni težkim gospodarskim razmeram. V podjetju se zavedajo se, da bodo morali izvajati še agresivnejšo prodajno politiko za doseganje
zastavljenih ciljev, ob tem pa bo treba nadzorovati in racionalizirati stroške poslovanja.

Zaključek nagradne igre in žrebanje
bogatih nagrad
V času od 6. do 11. marca se je Termotehnika že šestič
predstavila na sejmu DOM v Ljubljani, tokrat še na večjem
razstavnem prostoru kot v lanskem letu. Podobno kot že
leta poprej, so tudi letos organizirali nagradno igro, ki je potekala od 1. do vključno30. marca. Številni obiskovalci sejma
so obiskali razstavni prostor Termotehnike in dvignili anketni list za sodelovanje v nagradni igri.
Tričlanska komisija v sestavi dveh zunanjih članov in ene-

g. Viljem Osrečki, direktor Termotehnike med pozdravnim govorom
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Veleprodaja
Žrebanje nagrad – 1. nagrado, toplotno črpalko, je izžrebal g. Bogdan
Kronovšek (prvi z leve), direktor podjetja Termotehnika Kronovšek

ga notranjega je izvedla žrebanje bogatih nagrad. 1. nagrada – toplotna črpalka je romala v Domžale, 2. nagrada – masažna kad v Metliko, 3. nagrada – pipa Grohe
v Ljubljano in 4. nagrada – črpalka Grundfos v Polhov
Gradec. Čestitamo!
Na povabilo gostitelja se je zatem druženje nadaljevalo s pogostitvijo v prijetnem, domačem
ambientu.
Olga Poslek, foto: OP

Maloprodaja
Strokovno svetovanje
Načrtovanje in izris kopalnic
Hitra dostava na željeno lokacijo.

Jasna vizija, visoke vrednote, trdne vezi.
To je Termotehnika. Zares več kot trgovina.
Vaš partner od leta 1972.
KONTAKTI
www.termotehnika.si; E: info@termotehnika.si
UPRAVA IN PRODAJNI CENTER NOVO MESTO
Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 400; Faks: 07 39 32 436
trgovina.nm@termotehnika.si
PRODAJNI CENTER LJUBLJANA
Gerbičeva 110, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 44 600; Faks: 01 24 44 606
trgovina.lj@termotehnika.si
PRODAJNI CENTER MARIBOR
Železnikova ulica 8
Telefon: 02 47 15 420; Faks: 02 47 15 421
trgovina.mb@termotehnika.si

PC NOVO MESTO
Pod Trško goro 83
Telefon: 07 39 32 400; Faks: 07 39 32 436
trgovina.nm@te rmotehnika.si
PC LJUBLJANA
Gerbičeva 110
Telefon: 01 24 44 600; Faks: 01 24 44 606
trgovina.lj@termotehnika.si
PC MARIBOR
Železnikova 8
Telefon: 02 47 15 420; Faks: 02 47 15 421
trgovina.mb@termotehnika.si

www.termotehnika.si

Donatorji nagrad – z leve proti desni: g. Bogdan Kronovšek Termotehnika Kronovšek, g. Andrej Žunkovič - zastopnik podjetja
Grohe AG, g. Viljem Osrečki, direktor podjetja Termotehnika Novo
Mesto - organizator nagradne igre in g. Radoš Kužnik, KOLPA d.d.
Na fotografiji manjka predstavnik podjetja Grundfos.
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NIZKOENERGIJSKE IN PASIVNE
HIŠE RIHTER
Kvalitetna izvedba, odlična
izolativnost zunanjega
ovoja in pravilna vgradnja
stavbnega pohištva ter
zrakotesnost ovoja so
dejavniki, ki odlikujejo
montažne hiše Rihter.
Razvili smo več konstrukcijskih sistemov (Standard,
Optimal, Optimal + Pasiv,
Pasiv + in Natura), ki naše
hiše uvrščajo v razred
nizkoenergijskih ali pasivnih
hiš. Na željo strank lahko
posamezne sisteme tudi
prilagajamo (npr. povečamo
izolativnost zunanjih sten
ali streh ipd.) Materiali, ki
jih vgrajujemo v sisteme,
zagotavljajo, poleg energijske varčnosti, tudi prijetno
in zdravo bivalno klimo.

Prednosti konstrukcijskih
sistemov Rihter
 Vsi konstrukcijski sistemi Rihter
imajo nosilno konstrukcijo obojestransko oploščeno z nosilnimi ploščami na ZUNANJI in NOTRANJI steni.
S tem se močno poveča potresna stabilnost konstrukcije. Slovenija namreč
leži na potresno nevarnem območju.
Pri obojestranski oblogi nosilne konstrukcije zagotovimo večjo stabilnost
vaše hiše v primeru potresa. V kolikor
je hiša dobro načrtovana, se lahko s
tem tudi izognemo dodatnim ojačitvam v konstrukciji, ki povzročajo toplotne mostove.

 Na zunanje in notranje stene
lahko obesite različne predmete. V
primeru pritrjevanja na ploščo, lahko na eno ustrezno izbrano pritrdilno sredstvo obesite od 25 kg do 50
kg. V primeru pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo pa je to možno do 100
kg. V kolikor želite, vam lahko že vnaprej pripravimo podkonstrukcijo za
pritrjevanje večjih bremen na želena
mesta.
 Premišljeno načrtovana konstrukcija je pomembna tudi pri doseganju zrakotesnosti hiše. Zrakotesnost
hiše izvajamo za instalacijsko ravnino. S tem vam omogočimo, da lahko
posegate v območje instalacij, brez
da bi poškodovali zrakotesni ovoj.
Poškodovanje ovoja pripelje do energijskih izgub, hkrati pa omogoči vlagi
vstop v konstrukcijo.
 V vseh sistemih Rihter, razen sistema Rihter Natura, se uporablja kot
toplotna izolacija med nosilno konstrukcijo kamena volna. V sistemih
Optimal, Optimal +, Pasiv in Pasiv +
pa se kamena volna uporablja tudi
za izdelavo fasade. S pomočjo upo-

Prikaz izolativnosti konstrukcijskih sistemov Rihter

rabe kamene volne zagotovimo zelo
dobro požarno varnost in zvočno izolativnost hiše, saj kamena volna sodi
med negorljive ter dobre zvočno- izolacijske materiale.
 Temperaturni zamik vseh sistemov, ki imajo vgrajeno kameno volno,
je okoli 12 ur, kar je optimalno glede
na naravni temperaturni ciklus.
 S konstrukcijskimi sistemi Rihter
lahko pridobite tudi nepovratna sredstva Eko sklada. Pridobitev subvencije in njena višina je odvisna od izbire
konstrukcijskega sistema, arhitekturne zasnove ter orientiranosti hiše na
zemljišču. Pri pridobivanju nepovratnih sredstev vam bom z veseljem pomagali in svetovali, tako da boste tudi
vi deležni najvišje možne subvencije
za vašo hišo.
Znanje, skrbno načrtovani detajli, kvalitetna izvedba, odlična izolativnost zunanjega ovoja in pravilna
vgradnja stavbnega pohištva ter zrakotesnost ovoja so najpomembnejši
dejavniki, ki zagotavljajo, da bo nizkoenergijska ali pasivna hiša zadostila vsem potrebam za prijetno, zdravo,

®

RIHTER d. o. o.
Loke 40
3333 Ljubno ob Savinji
T/+386 3 839 04 30
F/+386 3 839 04 31
info@rihter.si
prodaja@rihter.si

®

Dobrodošli v svet naravnega bivanja!
 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, sistemi pasiv tudi
pod 10 kWh/m2a
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udobno in varčno bivanje. Hiše Rihter
so zgrajene kvalitetno, kar se lahko
prepričajo tudi kupci sami, saj skrbno
načrtujemo gradnjo ob njihovi prisotnosti in jo tudi vestno izvajamo, po
končani gradnji pa z različnimi meritvami preverjamo kvaliteto zgrajene
hiše. Med njimi sta tudi test zrakotesnosti in termografija zunanjega ovoja stavbe.

Test zrakotestnosti
Zrakotesnost je poglavitna lastnost zunanjega ovoja vsake sodobne hiše, še posebej, če je ta grajena v
standardu nizkoenergijske ali pasivne
gradnje. Slabo tesnjenje zunanjega
ovoja se kot težava odraža v dveh
posledicah. Najprej kot nedoseganje omenjenih standardov varčne
gradnje, kar pomeni večjo porabo
energije. Druga, bolj skrita težava pa
je kondenzacija v konstrukciji hiše, ki

v mnogih primerih ni takoj opazna, a
na daljši rok lahko objektu povzroči
nepopravljivo škodo. Dobra zrakotesnost je torej nujnost in standard, brez
katerega ni kvalitetne nizkoenergijske
in pasivne gradnje.
Za pasivne hiše je potrebno doseči
meritev tesnjenja n50 ≤ 0,6 h-1. V dobrih nizkoenergijskih hišah je priporočljiva zrakotesnost n50 ≤ 1,0 h-1. Izmenjava n50 = 1,0 h-1 pomeni, da bi se zrak
v hiši pri tlaku 50 Pa zamenjal v eni uri.
V podjetju Rihter vam že ob podpisu pogodbe zagotovimo ustrezno
zrakotesnost vaše hiše. To vam bomo
pred zaključkom gradnje tudi dokazali in sicer s testom zrakotesnosti oziroma Blower-door testom.
Test zrakotesnosti izvajamo s posebno merilno napravo, ki je sestavljena iz ventilatorja in merilne naprave. S pomočjo ventilatorja v objektu
ustvarjamo nadtlake in podtlake po

predpisanem standardu za meritve.
Pri nastavljenih parametrih naprava
istočasno preračunava tesnost zunanjega ovoja stavbe.
Test zrakotesnosti opravljamo v
fazi izgradnje po opravljenih instalacijah, kjer so končani vsi preboji zunanjega ovoja in so hkrati še možni
popravki morebitno slabo tesnjenih
mest. Slabo tesnjena mesta odkrivamo s pomočjo dima in zelo natančnega merilnika pretoka zraka.

Termografska analiza
Termografska analiza je nepogrešljiva metoda pri izvajanju energetskih pregledov objektov. Z njeno
pomočjo lahko preverimo toplotne
mostove v zgradbi, nepravilnosti pri
vgradnji izolacijskih materialov in pravilno vgradnjo stavbnega pohištva.
Vsi našteti dejavniki lahko vplivajo
na slabo izoliranost zunanjega ovoja,
ki ima za posledico izgubo energije,
lokalno kondenzacijo in posledično
plesen.
V podjetju Rihter se zavedamo
problemov toplotnih mostov, zato
imamo rešene vse detajle kritičnih
mest, kjer se ti toplotni mostovi lahko pojavijo. To dokazujemo s certifikatom priznane strokovne ustanove
Passivhaus Institut iz Darmstadta za
sistem Rihter Pasiv.
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BRAMACTHERM
Bramac subvencijo povrnemo
na
vaš
Transakcijski
račun!
Kako?
Bramac subvencijo
povrnemo na vaš Transakcijski račun!
Kako?
Pogoj za pridobitev Bramac subvencije je, da za izdelavo strehe ali solarnega sistema uporabite:
Bramac strešnike 1/1, solarni sistem Bramac Solar in izolacijo BramacTherm za pridobitev 5% subvencije;
Bramac
1/1 in izolacijo
za pridobitev 4%
subvencije;
Pogojstrešnike
za pridobitev
Bra- strehe
lar aliBramacTherm
izolacijo BramacTherm
mac,
ki bodo izdani v času od (Bramac Solar) ter drugih vgraBramac
strešnike
in solarni
Bramac Solar
pridobitev 3% subvencije;
mac
subvencije
je,1/1
da za
izdela- sistem
za pridobitev
1%zasubvencije.
01.01.2012 do 31.12.2012 in jenih proizvodov. V primeru, da
Solarni sistem Bramac Solar in izolacijo BramacTherm za pridobitev 2% subvencije;
vo strehe ali solarnega sistema
Od izvajalca strešnih del ali za katere bomo vlogo preje- so na strehi ali kotlovnici uporaSolarni sistem Bramac Solar ali izolacijo BramacTherm za pridobitev 1% subvencije.

uporabite:
trgovca zahtevajte račun za vse li najkasneje 3 mesece po iz- bljeni drugi izdelki, kot so naveizvajalca
stre{nih 1/1,
del ali
trgovcakupljene
zahtevajteinra~un
za vse Bramackupljene in daji
vgrajene
Bramac-ove
izdelke.
Fotokopijo
skupaj zračunu,
izpolnjenim
Od
Bramac
strešnike
solarvgrajene
računa.
Vrednost
Bramac
deni ra~una
na prejetem
vam
obrazcem, ki ga najdete na spletni strani www.bramac.si ter slikami objekta (kjer se jasno vidijo vgrajeni izdelki Bramac) po{ljite priporo~enona po{tni
ninaslov
sistem
Bramac
Solar
in
izoove
izdelke.
Na
poštni
naslov
subvencije
bomo
obračunasubvencija
ne
bo
izplačana.
V
Bramac stre{ni sistemi d.o.o., Dobru{ka vas 45, 8275 [kocjan s pripisom za BRAMAC SUBVENCIJO.
lacijo
BramacTherm
zaračune
prido-za že
Bramac
strešni
sistemi
d.o.o.,
na podlagi
kolikor se
neskladje
ugotovi po
Upoštevali
bomo samo
vgrajene
izdelke
Bramac,
ki bodo liizdani
v času odprejetega
01.01.2012račudo 31.12.2012
in za
katere bomo
vlogo5%
prejeli
najkasneje 3 mesece po
izdaji računa.
bitev
subvencije;
Dobruška
vas 45, 8275 Ško- na. Osnova za obračun sub- izplačilu subvencije, je potrebVrednost
BramacBramac
strešnike
1/1 in izocjan s pripisom
BRAMAC
je obra~un
skupnasubvencije
vrednost
no znesek
subvencije
bomo obra~unali
na podlagiza
prejetega
ra~una.vencije
Osnova za
je skupna
vrednostprejete
izdelkov subvencije
Bramac, ki
lacijo
strehe
BramacTherm
priporočeno
izdelkov Bramac,
so zajeti
vrniti.
so zajeti
v paketu
subvencije, zza
vsemiSUBVENCIJO
na ra~unu upo{tevanimi
popusti z upo{tevanim
davkom nakidodano
vrednost.
pridobitev 4% subvencije;
pošljite: fotokopijo računa v paketu subvencije, z vsemi
Opozorilo: Bramac si pridr`uje pravico do pregleda strehe (Bramac stre{niki 1/1, izolacija BramacTherm) in kotlovnice
(Bramac Solar)
Več informacij
na ter
vgrajenih
Bramacproizvodov.
strešnike V1/1
in so- da skupaj
z izpolnjenim
obraz- drugi
na računu
upoštevanimi
primeru,
so na strehi
ali kotlovnici uporabljeni
izdelki, kot
so navedeni napoprejetem
ra~unu vam subvencija ne bo
www.bramac.si,
larni
sistem
Bramac
Solar zaugotovi
cem,pokiizpla~ilu
ga najdete
na spletni
pusti
z upoštevanim
davkom
izpla~ana.
V kolikor
se neskladje
subvencije,
je potrebno
znesek
prejete subvencije
vrniti.
080 20 30
pridobitev
3%
subvencije;
strani
www.bramac.si
in
slina
dodano
vrednost.
Več informacij na www.bramac.si, 080 20 30
 Solarni sistem Bramac So- kami objekta, kjer se jasno viOpozorilo: Bramac si pridrlar in izolacijo BramacTherm dijo vgrajeni izdelki Bramac. žuje pravico do pregleda streza pridobitev 2% subvencije; Upoštevali bomo samo raču- he (Bramac strešniki 1/1, izolaciof the
MONIER
Part
 Solarni
sistem
BramacGROUP
So- ne za že vgrajene izdelke Bra- ja BramacTherm) in kotlovnice

28
April 2012

DAIKIN Visokotemperaturni
sistem Altherma HT
s toplotno črpalko
zrak/voda

ALTHERMA
Sistem za visokotemperaturno
Sistem v deljeni izvedbi je sestaOTEMPERATURNA
UPORABA
ALTHERMA
ogrevanje prostorov in sanitarne
vljen iz notranje in zunanje enote.
vode Daikin Altherma HT je prvi
Zunanja enota črpa toploto iz zraka
OTEMPERATURNA
UPORABA
visokotemperaturni sistem s toplotno
v okolici. Toplota se nato v notranjo

črpalko v deljeni izvedbi, ki lahko, tudi
pri najnižjih zunanjih temperaturah,
učinkovito nadomesti tradicionalne
ogrevalne sisteme na fosilna goriva,
brez zamenjave obstoječih radiatorjev
in brez uporabe dodatnih električnih
ZRAKVODA
grelcev. Sistem ogreje vodo do 80° C.

enoto prenese prek napeljave s plinom R-410A. Notranja enota toploto sprejema prek zunanje enote in
jo, s plinom R-134A, še dodatno poveča, kar omogoči segrevanje vode
do 80° C in to brez pomoči električnega grelca. Toplota se iz napeljave

RATURNA UPORABA  OSNOVE
mperaturno
ogrevanje
in priprava tople
RATURNA
UPORABA
 OSNOVE
vode s toplotno èrpalko

ZRAKVODA

Z ZRAKA
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Znoto
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zunanjek toplotnim
enote in
Daikin
ne
sistedoprednosti
80°
C. To
nato
den
v
zunanji
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nadgrajene z dvojin
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no
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nverterskim
kom- pri
Daikin uèinkovito
k toplotnim
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tako zmanjšamo
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VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  TEHNIKA
1  VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA
Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma uporablja 100% termodinamično energijo za pridobivanje temperature vode
do 80° C brez uporabe dodatnega grelca.

TOPLO

OPLO VODO
enotaVisoka zmogljivost v 3 korakih:
istema Daikin notranja
Altpripravo sanitarne
1. Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega
zraka. Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek
m potrebovali dohladilnega sredstva
R-410A.
»Shema visokotemperaturnega
sistema«
o gretje tople vode
2. Notranja enota prejme toploto in še bolj poveča
anjši rezervoarji za
temperaturo s hladilnim sredstvom R-134a.
èlani je standardni
Altherma je idealna
3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega sredstva
jboljša rešitev. Èe
R-134a na vodno napeljavo. Zaradi enkratnega
potrebovali
de, so na voljododatni
tudi
kaskadnega pristopa h kompresorju je mogoče doseči

O
ENERGIJE
TOPLO

O ENERGIJE

de pomeni, da so

temperature vode do 80° C brez dodatnega gretja.

hišni rezervoar za toplo vodo

s hladilnim sredstvom R-134A prenese v vodno napeljavo. Tehnologija
s kaskadnima kompresorjema, ki
sta vgrajena v zunanji in notranji enoti, je edinstven Daikinov pristop k toplotnim črpalkam, ki zagotavlja optimalno udobje celo pri
najnižjih zunanjih temperaturah ter
prihranek energije v primerjavi s tradicionalnimi sistemi na fosilna goriva.
Sistem deluje do -25° C zunanje temperature. V primerjavi s klasičnimi toplotnimi črpalkami, pri nizkih temperaturah, ohranja bistveno večjo moč.
Visoka temperatura vode je idealna za hitro in učinkovito ogrevanje prostorov ter pripravo sanitarne
vode. Hitro ogrevanje tople vode pomeni, da potrebujemo manjše rezervoarje za vodo. Za družino s štirimi
člani je standardni 200 litrski rezervoar najboljša rešitev. Sistem lahko
za proizvodnjo tople vode po izbiri uporablja tudi sončno energijo. Če
sončna energija ni potrebna takoj,
lahko namenski hranilnik za toplo
vodo shranjuje velike količine segrete vode, tudi za ves dan, in jo kasneje
uporabi za toplo vodo ali gretje.
Z daljinskim upravljalnikom lahko preprosto in priročno prilagajate idealno temperaturo. To omogoča
natančnejše merjenje. Raven udobja
lahko uporabnik regulira še bolj optimalno in energetsko učinkovito.
Največja prednost visokotemperaturnega sistema toplotne črpalke
zrak – voda je, da omogoča tako var-

NIZKO
ENERGIJE
datni
elektrièniPORABO
grelec. Hitro gretje
tople vode
2VODO:
 HIŠNIZAREZERVOAR
ZA TOPLO
pomeni, da so potrebni manjši rezervoarji za

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj poveča
temperaturo s hladilnim sredstvom R-134a.

vodo. Za družino s štirimi èlani je standardni
Visoka temperatura
vode sistema Daikin Altherma je idealna
rezervoar (EKHTS200A) najboljša rešitev. Èe
za hišno toplo vodo,
ne da biveè
pritople
temvode,
potrebovali
pa potrebujete
so na voljododatni
tudi
rezervoarji.
električni grelec.veèji
Hitro
gretje tople vode pomeni, da so

VODO: ZA NIZKO PORABO ENERGIJE
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3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega sredstva
R-134a na vodno napeljavo. Zaradi enkratnega
kaskadnega pristopa h kompresorju je mogoče doseči
temperature vode do 80° C brez dodatnega gretja.

Visoka
temperatura
vode
Altherma
je idealna
potrebni
manjši grelci
za sistema
vodo. ZaDaikin
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so na voljo
večjitople
rezervoarji..
potrebni manjši grelci za vodo. Za družino s štirimi člani je
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Dva invertersko krmiljena kompresorja

okoliškega zraka. toplota se nato prenese
v notranjo enoto prek hladilnega sredstva
R-410a.

Korak

1

Korak

2

Korak

3

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj
poveèa temperaturo s hladilnim sredstvom
R-134a.
3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega
sredstva R-134a na vodno napeljavo. Zaradi
enkratne kaskadne vezave kompresorjev je
mogoèe doseèi temperaturo vode do 80° C
brez dodatnega elektiènega grelca.

-20°C

Zunaj

80°C

Znotraj
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čevanje z energijo kot tudi učinkovito
gretje. Nadomesti lahko tradicionalne
naprave za ogrevanje brez zamenjave
radiatorjev, kar pomeni manj dela pri
obnovi sistema, takojšen in zajeten
prihranek pri investiciji obnove ter
prihranek pri stroških obratovanja. S
tehnološko povsem drugačnim sistemom s toplotno črpalko na obnovljive vire energije je DAIKIN prisluhnil
vsem tistim potrošnikom, ki obnavljajo tradicionalne ogrevalne radiatorske sisteme v svojih domovih in hočejo veliko toplote za manj denarja ter
razmišljajo ekološko.

Avtor članka: Primož Kompara,
VITANEST d.o.o.,

orak

k
kora

Zunanja
enota izloèa
toploto iz zunanjega
okoliškega zraka.
Toplota se nato prenese
v notranjo enoto prek
hladilnega sredstva
R-410a.

1. korak

-20°C

orak
3. k

2. k

1.

Visoka zmogljivost v 3 korakih:

Dva invertersko krmiljena kompresorja

Visokotemperaturna toplotna èrpalka zrak-voda je idealna toplotna èrpalka za hiše,
kjer se obnavlja sistem gretja na obstojeèe radiatorje.

Notranja enota
prejme toploto in še
bolj poveèa temperaturo
s hladilnim sredstvom
R-134a.

2. korak

Zunaj

Znotraj

Toplota se
prenese iz napeljave hladilnega sredstva
R-134a na vodno napeljavo. Zaradi enkratne kaskadne vezave kompresorjev
je mogoèe doseèi temperaturo vode do 80°C brez
dodatnega elektiènega
grelca.

3. korak

80°C

tel.: 05/338 49 99
www.vitanest.si

Vabljeni na ogled na sejem DOM v Ljubljani. (južna stran HALE B - vhod s centralnega dvorišèa - desno ob stekleni steni).
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YTONG DRYFIX
Edinstvena novost za povsem suho, čisto in še hitrejšo gradnjo
masivnih nenosilnih sten Ytong ter ostalih elementov.
Miloš Kmetič, univ. dipl. inž. grad.

Zakaj bi moralo biti zidanje zahtevno?
Ljudje od nekdaj stremimo k enostavnejšim
izvedbam, ki bi nam še olajšale delo.
Pri podjetju Xella smo vedno usmerjeni k
razvoju in vodilo prav vseh izdelkov Ytong
je lažja, hitrejša ter kvalitetnejša izvedba.

V sled naštetega v široko ponudbo izdelkov dodajamo
1-komponentno poliuretansko lepilo Ytong Dryfix, ki bo nadomestilo tankoslojno lepilno malto Ytong pri različnih izvedbah in manjših delih v notranjosti. Že pri slednji je priprava zelo enostavna, brez kakršnihkoli predhodnih del in
zato prijazna tudi samograditeljem. Pri lepilu Ytong Dryfix
pa je to še bolj očitno, saj lahko z zidanjem brez kakršnekoli škode prekinete v vsakem trenutku. Enostavno zaprete in
očistite pištolo Ytong Dryfix za nanos lepila, ki je tako že pripravljena za naslednjo uporabo.

Asortima
 PU lepilo Ytong Dryfix, 750 ml
 Čistilo Ytong Dryfix, 500 ml
 Pištola Ytong Dryfix

Prednosti
 poraba časa za izvedbo kar 30% manjša
 enostavna, čista in povsem suha gradnja
 uporaben je tudi za temperature pod lediščem, do -5 ºC
 odlikuje ga izjemna oprijemljivost s podlago
 odličen je za prenovo v stanovanju in hiši, kajti z njim
nimate težav s čistočo

Izvedba in uporabnost
Pred začetkom je potrebno dozo (pločevinko) Ytong
Dryfix dobro pretresti (približno 20-krat) in jo nato namestiti na pištolo. Nato potrebujete le še zidake Ytong in lahko pričnete z delom. Postopek je enostaven. Na odprašene
zidake Ytong, tako na horizontalne, kot tudi na vertikalne
spojnice, povlečete eno ali dve liniji lepila Ytong Dryfix (sli-



Lepilo, ki bo gradnjo
pospešilo

Hitra gradnja v najkrajšem
možnem času

Prednosti:

■■ 30■%■manj■časa■za■izvedbo,
■■ enostavna,■čista■in■povsem■suha■gradnja,
■■ uporaba■do■temperatur■pod■lediščem■(do■
-5°■C),
■■ lepilo■je■izjemno■oprijemljivo■s■podlago,
■■ odlično■je■za■prenovo■v■stanovanju,■saj■ne■
povzroča■umazanije.■

Področja uporabe:

■■ nenosilne■notranje■stene,
■■ obzidava■kopalnih■kadi,
■■ izdelava■kopalniških■elementov,■pohištva■
in■vseh■manjših,■nenosilnih■izvedb■v■
notranjosti.

www.ytong.si
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ka 1). Sloj nanosa je odvisen od debeline zidaka. Na zidake
debeline, 5 in 7,5 cm, nanesemo eno linijo, zidaki debeline,
10 do 15 cm, pa zahtevajo dve liniji lepila. Linijo lepila potegnemo vzporedno z zunanjo oz. notranjo stranico zidaka v
odmiku 5 cm. Pri večjih debelinah poskrbimo za enakomeren odmik obeh linij (od stranic in med seboj). Po nanosu se
lepilo Ytong Dryfix počasi sesede, zato nikdar ne nanašajte
več kot 2 tekoča metra linije lepila naenkrat. Zidake Ytong
morate namreč namestiti v največ 3 minutah od nanosa lepila. Potem, ko zidake namestite na lepilo, jih ne premikajte
več. V nasprotnem primeru morate lepilo ponovno nanesti.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti morebitnim
neravninam oziroma povišanjem bloka do bloka, ki lahko
nastanejo v postopku zidanja. Takšne neravnine najlažje poiščemo z vodno tehtnico (slika 2). Potrebno pa jih je, kot je pri
Ytongu že praksa, odstraniti (odbrusiti) z desko za izravnavo
Ytong in jih seveda kvalitetno odprašiti.
Kadar so zidaki zelo suhi, jih navlažimo, saj je doseganje
končne trdnosti lepila močno odvisno od temperatur in vlažnosti okolja, kakor tudi od debeline nanosa. Pri temperaturi
20 °C in relativni vlažnosti 50 % traja strjevanje lepila nekje
2 uri, končno trdnost pa dobi po 24 urah. Lepilo je uporabno pri temperaturi zraka od -5 ºC do +35 ºC, pri čemer mora
biti temperatura doze vsaj +5 ºC (idealno +20 ºC do +25 ºC).
Zaradi temperaturne obstojnosti lepila Ytong Dryfix od -40
°C do +100 °C (kratkotrajne do +120 °C) in požarne odpornosti, razreda E po EN 13501-1, ni primeren za izvedbo požarnih sten.
Ko se lepilo dokončno strdi, ga lahko odstranimo le še
mehansko, kar je smiselno pri odvečnem lepilu na zidu (slika 3). Pištolo pa takoj očistite z visoko aktivnim hladnim čistilom Ytong Dryfix (slika 4).

Slika 3: Odstranjevanje odvečnega posušenega lepila

Slika 4: Čiščenje pištole s čistilom Ytong Dryfix

Področja uporabe
Zaradi svoje odlične oprijemljivosti in hkrati enostavne
izvedbe, je uporaben v nešteto primerih. Odličen je za izdelavo raznih kopalniških elementov, obzidav kadi, pohištva
in nasploh vseh manjših, nenosilnih izvedb v notranjosti.
Torej nepogrešljiv, tako pri modernizacijah, obnovah, kot
tudi pri novogradnjah. Ob izvedbi predelnih, nenosilnih zidov Ytong pa je pomembno, da ga ne uporabljamo v požarnih stenah.

Poraba lepila
Vsebina 750 ml doze lepila Ytong Dryfix pri 20°C zadošča za 45 tekočih metrov lepilne linije. Poraba lepila je, kot že
omenjeno, odvisna od debeline zidu (ena ali dve liniji lepila).
Tako je mogoče z 750 ml dozo lepila Ytong Dryfix pri debelinah zidu Ytong, 10 do 15 cm, izvesti 4 m2 zidu. Pri manjših debelinah, 5 in 7,5 cm, pa takšna doza zadošča za 8m2 obloge.
Slika 1: Nanos Ytong Dryfix lepila

Slika 2: Preverjanje neravnin bloka do bloka

Zaključek
Zidanje in gradbeništvo nasploh je v zadnjem času dobilo precej negativen prizvok. V Xelli smo prepričani, da smo
vsi vpleteni odgovorni za izboljšanje razmer v tej sicer čudoviti branži. Zato se z neprestanimi novostmi in raznimi izobraževanji ter inštrukcijami, tako za investitorje, izvajalce,
kot tudi nadzornike neprestano trudimo za dvig kvalitete
izvedbe del. Prepričani smo, da zidanje ne bi smelo biti zahtevno. Z uporabo sistema Ytong in našega novega izdelka
YTONG Dryfix zagotovo ni! Še več, je enostavno in z vami
ter vašo domišljijo tudi zabavno.
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Dan Zemlje
Kot vsako leto, tudi letos
obeležujemo Svetovni dan
Zemlje. Kot vsako leto pa je
tudi letos vedno več onesnaževanja in neodgovornega
obnašanja. Kako lahko in ali
lahko sploh kaj spremenimo
kot posameznik?
Verjetno boste na vseh
portalih in v časopisih prebrali članek ali dva na to temo,
mogoče kakšno misel, kako
bi morali drugače posegati v
okolje in kakšno škodo smo že
naredili našemu planetu. Ker
vas bo za trenutek zapekla
vest, boste vsaj do poldneva
skušali nekako odkupiti svoj
dolg in boste pri umivanju rok
porabili manj vode in šli peš v
službo. Toda ali je to dovolj?
Vsako leto 22. aprila beležimo Dan Zelje. Po vsem svetu
se zbere več kot milijarda ljudi
vseh narodnosti, v počastitev
praznika našega planeta. S
skupnimi močmi želijo prispevati k trajnostni prihodnosti
naše Zemlje. Ta dan je priložnost, da še bolj intenzivno
razmislimo o svojem vplivu na
okolje, da se poučimo o okoljskih vprašanjih in se naučimo,
kako živeti okolju prijaznejše
življenje. Vsak dan bi moral
biti Dan Zemlje.
Če ste resnično pogledali
vase in vas skrbi za vaš dom,
ki mu pravimo planet Zemlja,
potem je na vas in samo na
vas, da uresničite svoje obljube, ki ste jih dali najprej sebi
in potem še Zemlji. To ne pomeni, da postanite obseden
»zeleni aktivist«, ki bo vsem
okoli sebe zagrenil življenje s

stalnim opominjanjem na to
in ono ne-ekološko obnašanje, bodite raje vzor in s tihim
ter pozitivnim odnosom pokažite ljudem okoli vas, da je
skrajni čas, da ljudje podrejo
zidove v svojih glavah, da se
zbudijo iz zaslepljenosti, da
nimamo časa na pretek… in
naj ponovno začnejo spoštovati zemljo, ki nam omogoča,
da sploh preživimo. Ne kažite
s prstom na druge, na gospodarstvo, na industrijo, na
politiko in se tako znebite odgovornosti iz svojih pleč. Vse
kar šteje je edino to, kar naredi človek sami. Kajti, če se bo
spremenilo stališče v glavah
posameznikov, se bo postopoma obrnilo tudi delovanje
sistema. Odločitve sprejemamo ljudje in ne stroji. Človek
je tisti, ki pritisne gumb, ki
postavi opeko na vrh dimnika
nove termoelektrarne, ki zažene jedrski reaktor, ki izpusti
iz odtočnih cevi onesnaženo
vodo v bližnji vodotok, ki hrani živino z antibiotiki in samo
človek je lahko zgled sočloveku. Samo mi lahko naredimo spremembo! Skupaj nam
lahko uspe rešiti naš planet, a
nam bo uspelo?

Naj naštejem nekaj
dejstev o Dnevu
Zemlje:
Ideja o praznovanju dneva
Zemlje se je leta 1969 porodila
senatorju Gaylordu Nelsonu,
navdih za njo je dobil ob opazovanju protestov proti vojni v
Vietnamu, ki so v tistem času
potekali v ZDA. Gaylord Nel-

son je skupaj z Denisom Hayesom ustanovitelj Earth Day
Network. Dan Zemlje je imel
takojšen učinek. Do konca
leta so pričeli v ZDA izvajati
prva pomembna politična
prizadevanja za varstvo okolja, vključno z ustanovitvijo
Ameriške Agencije za varstvo
okolja(EPA). Prvi Dan Zemlje je
spremenil tudi odnos javnosti
do okoljskih problemov. Javnomnenjske raziskave, ki jih je
po prvem Dnevu Zemlje 1970,
opravila EPA, so pokazale, da
je spremembo nacionalnih
prioritet v prid varovanja okolija, zahtevalo že 25 odstotkov
prebivalcev ZDA. Do leta 1990
je Dan Zemlje praznovalo že
10-krat toliko ljudi, kot se je
udeležilo prvega shoda leta
1970. Leta 2009 so Združeni narodi razglasili 22. april
za Mednarodni Dan Matere
Zemlje. Do leta 2010 je Dan
Zemlje praznovala že več kot
1 milijarda ljudi, v več kot
180 državah po vsem svetu,
z udeležbo na dogodkih ali
preprosto s širjenjem ideje na
socialnih omrežjih, kot je npr.
Facebook.
Ob svetovnem Dnevu Zemlje društvo Planet Zemlja
organiziralo Eko konferenco,
v sodelovanju z Agencijo RS
za okolje in Gospodarskim
razstaviščem Ljubljana, ki je
potekala 19. in 20. aprila, na
Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani. Ta dan je potekal v
znamenju mladih, saj sta se v
sklopu Eko konference, zaključila dva vseslovenska okoljska
projekta – Planetu Zemlja pri-

jazna šola/vrtec in Zemljo so
nam posodili otroci.
Tudi Greenpeace v Sloveniji je zato ob dnevu Zemlje
pozval Vlado RS k preusmeritvi Slovenije iz fosilne in
jedrske energije k virom, ki
izkoriščajo naravne danosti
našega planeta. »Slovenija je
izredno bogata z obnovljivimi
viri energije. Imamo gozdove,
reke, veliko sonca, nekaj vetra
in veliko pameti ter spretnih
rok, da lahko te vire s pridom
izkoristimo.«
»Vlado pozivamo, naj ustavi vse projekte, ki delajo škodo
planetu in namesto tega odločneje spodbuja tiste rešitve, ki
prinašajo zeleni razvoj, ustvarjajo kvalitetna delovna mesta,
zagotavljajo učinkovito ravnanje z viri in zmanjšujejo človekov negativni vpliv na okolje
– kot to ponuja pametna raba
energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije.«
Seveda je vsak majhen korak za posameznika, velik za
človeštvo, a 5 minut pozornosti enkrat na leto za naš prelep
planet, je absolutno premalo,
da bi lahko povsem odpravili
škodo, narejeno tekom let,
desetletij in stoletij. Zakaj ne
bi, tako kot ob novem letu,
tudi na Svetovni dan Zemlje
zapisali kakšne »zelene zaobljube« in jo skušali realizirati.
Naložba v pozitivno navado
se vsekakor splača, saj je pod
vprašajem naš planet, naš
dom. Širimo ekološko zavest!

(KG)
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Prilagodljiva vgradnja, minimalističen videz

Viega Advantix Vario:
prva kanaleta za prho,
ki jo lahko skrajšate
Attendorn, 2012 – kanaleta za prho Viega advantix Vario
uresniči dve želji, za kateri na trgu kanalet do sedaj ni bilo
primernih rešitev: njena dolžina je povsem prilagodljiva, zato
je primerna za vse načine vgradnje, kot tudi za kasnejše spreminjanje. druga prednost je minimalistična oblika, le štiri milimetre široka rešetka se neopazno vključi med talno keramiko.
kanaleta je zaradi svoje izjemne kvalitete in inovativnosti že
prejela priznanje „red dot“ za visoko kvaliteto oblikovanja.
prav tako je bila nagrajena tudi na mednarodnem sejmu ish v
Frankfurtu s priznano nagrado „design plus powered by ish“.

Rešetko in osnovni del, dolžine
120 centimetrov, lahko do milimetra
natančno skrajšate na poljubno mero
do najmanj 30 centimetrov. Zaradi takšne prilagodljivosti, je načrtovanje
prhe na nivoju tal preprostejše in neomejeno, trgovine in obrtniki pa nimajo težav pri logistiki ter skladiščenju.
Zagotovimo lahko, da je kanaleta
Viega Advantix Vario najboljša izbira
za vse načine uporabe.
Izdelava po naročilu je postala
preteklost.

Preprosta oblika
Dotočna reža je široka le 20 milimetrov. Poseben oblikovalski pečat
ji daje skladna rešetka iz sijajnega ali
mat nerjavnega jekla, ki je vstavljena
na sredino. Viegina nova kanaleta za
prho, Advantix Vario, se ponaša s sodobno obliko in se zlije s prostorom.
Minimalistično oblikovanje zagotavlja, da odtok vode ne bo več pritegnil pozornosti uporabnika. Ko so keramične ploščice položene, je vidna le
ozka reža za odtok vode. Zaključite jo
lahko s poliranim robom ploščice ali
zaključno letvijo za ploščice.

Natančna vgradnja

Prilagodljivost in minimalizem: novo kanaleto za prho Viega Advantix Vario je mogoče na milimeter
natančno skrajšati, zato se prilagodi vsem okoliščinam vgradnje. (Foto: Viega)

Osnovni del je odprt na obeh straneh, izdelan pa je iz posebne umetne mase, ki je odporna na kemikalije.
Osnovni del lahko poljubno skrajšate
na milimeter natančno, enako kot rešetko. S priloženim pripomočkom za
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Brezstopenjsko nastavljive noge omogočajo, da se zgornji rob kanalete natančno prilagodi višini tal.
(Foto: Viega)

žaganje lahko kanaleto hitro in varno
skrajšate, tudi neposredno pri vgradnji. Elegantni zaključki lepo prekrijejo mesta reza na rešetki.
Kanaleta Viega Advantix Vario
je tudi pri gradnji prilagodljiva višini. Brezstopenjsko nastavljive noge
omogočajo, da se zgornji rob kanalete
do milimetra natančno prilagodi različnim višinam tal med 95 in 150 mm.
Natančni nastavitvi rešetke pa so namenjeni oporniki le-te, ki so prav tako
brezstopenjsko nastavljivi.

Trajno tesnjenje
Konstruktorji pri Viegi so posebno
pozornost namenili tudi varni zapori
profila kanalete, da je ta povsem vodotesna. Zaključki z dvojnim tesnilom
se takoj po namestitvi povežejo s profilom kanalete. Zaradi boljše trdnosti
pa jih potem še trdno pritrdite tako,
da po namestitvi niso vidni.

Samočistilni odtok
Mrežica za prestrezanje nečistoč,
ki jo lahko snamete in očistite, ščiti od-

V kompletu s kanaleto Viega Advantix Vario je priložen pripomoček za žaganje. Po krajšanju na odprta
konca profila kanalete pritrdite samotesnilne zaključke. (Foto: Viega)

tok in odtočno napeljavo pred lasmi.
Kanaleta je, poleg navedenega, opremljena še s samočistilno odtočno garnituro Advantix. Družba Viega že vrsto
let uspešno uporablja tovrstni ploski
odtok pri različnih rešitvah za odvajanje vode. Zaradi posebne zasnove in
pretočne hitrosti odpadne vode, se
nečistoče ne kopičijo v odtoku, zato
posebno čiščenje ni potrebno.
Kanaleta za prho Viega Advantix
Vario, s serijsko dolžino 120 centimetrov, pri najnižji višini vgradnje in pri
samo desetih milimetrih zastale vode,
zagotavlja hitrost odtekanja 24 litrov
na minuto. To zadostuje, da voda zanesljivo odteka tudi iz zelo obremenjenih prh, kot so naprimer prhe za
wellness.

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

36
April 2012

Nadzor regulatorja
preko osebnega
računalnika, prenosnika
ali tablice
Programska podpora selcontrol
omogoča predvsem
sledeče funkcionalnosti:

SELCONTROL imenujemo povezovalni vmesnik in programsko opremo za nadzor regulacij tretje generacije
Seltron s pomočjo osebnega računalnika, prenosnika ali tablice. S povezavo regulatorjev na osebni računalnik pridobimo kopico novih možnosti in povsem novo dimenzijo pri
upravljanju, nadzoru ter racionalizaciji ogrevanja v individualnih in javnih objektih.
Na osebni računalnik je potrebno namestiti priložen program, ki komunicira z regulatorjem preko priloženega vmesnika in USB porta na računalniku. Povezava se izvede na
COM linijo na regulatorjih, to je na isto linijo, ki se uporablja
za digitalno sobno enoto pri vremensko vodenih regulatorjih ogrevanja.

� prikaz izbranega načina delovanja za posamezne
ogrevalne kroge,
� spreminjanje načina delovanja in želene temperature
za posamezne ogrevalne kroge,
� vklop Party, Eco in počitniškega načina delovanja,
� pregled vseh izmerjenih, izračunanih in želenih 		
temperatur,
� prikaz stanja vseh izhodov,
� prikaz izbrane hidravlične sheme,
� prikaz in shranjevanje vseh temperatur in stanja
krmilnih relejev v interaktivnem grafu,
� vsi podatki o delovanju regulacije se lahko shranjujejo
v datoteko,
� mogoča je simulacija temperature na vseh
temperaturnih tipalih,
� mogoče je shraniti vse nastavitve regulatorja v »setup«
datoteko in jih kopirati v drugi regulator,
� mogoče je pregledovati in spreminjati vse časovne
programe,
� mogoče je pregledovati in spreminjati vse parametre
regulatorja ter še druge možnosti.
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Skratka, s pomočjo paketa SELCONTROL postane uporaba regulacij Seltron izjemno preprosta, pregledna, hitra
in zabavna.
Brez posebnega tehničnega znanja lahko vsak uporabnik iz dnevnega prostora spreminja časovne programe, način delovanja regulacije in analizira delovanje ogrevalnega
sistema.

Vsi obstoječi lastniki navedenih regulatorjev bodo prav
tako lahko uporabili paket SELCONTROL, s tem, da bodo morali pred zagonom programa regulator dostaviti na servis za
posodobitev programske verzije.
Sistem SELCONTROL deluje na osebnih računalnikih z
nameščenim operacijskim sistemom Win XP, Vista ali Win 7
in v primeru, če je na voljo vsaj en USB priključek.

Paket SELCONTROL vsebuje:
� priključitveni kabel z vmesnikom,
� program za PC,
� kratka navodila za instalacijo, zagon programa in
priključitev na regulatorje.

Programska podpora je narejena za
regulatorje promatic:

*Program za tablice z iOS in Android OS je v pripravi.

� WDC10B, WDC10, WDC20,
� SGC14, SGC26, SGC36 in SGC67 z verzijo programa
V3.1 ali višjo.

�

Nove regulacije, ki so v prodaji od januarja 2012 naprej,
že imajo serijsko vgrajeno potrebno programsko podporo
za SELCONTROL.

Cena kompleta z DDV = 94,00 EUR.

Jože Hertiš, u. d. i. e., tehnični direktor

CENTER

varčnega ogrevanja

Brezplačna topla voda, ko jo
najbolj potrebujete – POLETI!

Zakaj za pripravo tople vode
izbrati toplotno črpalko?

Povprečna 4 članska družina v
vročih poletnih dneh uporabi tuš
najmanj 8 do 12 krat dnevno.




Solarni sistem lahko v tem primeru
skoraj 100 % pokrije potrebe po
topli sanitarni vodi, saj je sončnih
žarkov v izobilju.
Izberite ugoden in zanesljiv
solarni sistem PROSUN BASIC!


Priprava tople sanitarne vode!

Obiščite nas na sejmu ENERGETIKA v hali L.
SELTRON d.o.o., Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor



i

Razmerje med vloženo električno
energijo in brezplačno energijo iz
okolice je 30 % proti 70 %.
Zamenjava obstoječega
električnega bojlerja s toplotno
črpalko ni zahtevna.
Država nudi nepovratna finančna
sredstva ali kredit.
Sanitarno vodo boste ogrevali
ugodno in ekološko prijazno.

T: 02 / 671 96 00
E: info@seltron.si
S: www.seltron.si
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Je poceni in udobno
ogrevanje v starejših
objektih preteklost?
Pri ogrevanju hiše ali
stanovanja so se zaradi hitre
rasti cen energije stroški v
zadnjem času povečali na
višino, ki marsikateremu
slovenskemu gospodinjstvu predstavlja previsok
strošek. Na višino teh ne
vplivajo samo cene energije,
pač pa predvsem poraba,
ki je v mnogih primerih
ključen vzrok za visoke
račune za ogrevanje.

Primerjava novo zgrajene hiše, ki
ustreza standardom energetsko varčne gradnje, in hiše, ki je bila zgrajena
pred 20 ali 30 leti, kaj hitro pokaže, da
so energetske potrebe novega objekta lahko nižje tudi za več kot polovico. Energetsko potratnost starejših
objektov dostikrat zanemarimo, čeprav lahko ravno z energetsko sanacijo zmanjšamo porabo energije in s
tem znižamo stroške. Zgodba o sanaciji zgradbe pa se dostikrat ustavi
ob vprašanju višine investicije, ki lahko za povprečno stanovanjsko hišo
znaša tudi nekaj deset tisoč evrov.
Je torej lastnik takšnega potratnega
objekta, ki želi privarčevati, obsojen
na koriščenje neudobnega ogrevanja
na drva ali ostala trda goriva? Kadar
se želimo investiciji v celoti izogniti, je
odgovor na to vprašanje žal pritrdilen.
Če pa smo za udobje pripravljeni ne-

kaj odšteti, se lahko ob zmerni investiciji v prenovo kurilnih naprav še vedno ogrevamo brez umazanije, prahu
in dodatnega dela, in to ob sprejemljivih cenah.
Pri starejših objektih obstajajo
tehnične omejitve, ki onemogočajo
samostojno uporabo sistemov za pripravo toplote, ki so na trgu trenutno
najpogostejša možnost. Če govorimo
o stanovanjski hiši, ki je bila grajena
v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja, je prva in največja težava prevelika potreba po toplotni energiji,
ki je posledica prevelikih izgub skozi
ovoj stavbe, okna, streho in tla. V takem primeru je potrebno za primerno ogrevanje prostorov koristiti visokotemperaturne sisteme ogrevanja,
ki onemogočajo rentabilno vgradnjo
toplotnih črpalk za samostojno ogrevanje. Koriščenje energije sonca kot

podpora ogrevanja v večini primerov
prispeva premalo toplote v zimskih
dneh, ko je potreba po njej največja.
Ogrevanje na biomaso pa zahteva
skladiščenje velikih količin goriva, za
katere pa v premajhni kotlovnici, kjer
je predhodno bil nameščen kotel na
kurilno olje, mnogokrat ni prostora.
Kljub vsem naštetim omejitvam ni
treba v celoti opustiti ideje o koriščenju alternativnih virov ogrevanja, saj
so v sodelovanju z obstoječimi načini lahko ustrezna in ekonomično zanimiva rešitev. Kaj torej storiti, da bi s
čim manjšo investicijo zmanjšali stroške ogrevanja?
Prvi in najenostavnejši ukrepi lahko privarčujejo kar nekaj denarja, čeprav nas stanejo le nekaj sto evrov. Če
izvedemo nastavitev in čiščenje peči,
namestitev termostatskih ventilov,
znižamo temperaturo v prostoru (zni-
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žanje za 1 °C pomeni 6 % prihranek),
namestimo tesnila na okna in vrata
ter poskrbimo za izolacijo radiatorjev
in razvodnih cevi, smo lahko privarčevali tudi do 15 %.
Če smo pripravljeni investirati okoli 2.000€ za zamenjavo obstoječega
kombiniranega kotla na kurilno olje
z novim kondenzacijskim kotlom na
plin, se lahko izkoristek kurilne naprave izboljša tudi za več kot 30%. Takšna
investicija se nam predvidoma povrne
v manj kot 6 letih.
Sončno energijo lahko koristimo
za pripravo sanitarne vode in ob tem
zmanjšamo porabo energenta za ta
namen tudi do 70 %. Na povračilno
dobo vpliva predvsem poraba sanitarne vode v objektu in cena ter kvaliteta vgrajenih sončnih kolektorjev. Za
pripravo sanitarne vode lahko koristimo tudi sanitarne toplotne črpalke,
ki so v večini izvedene tako, da hkrati hladijo tudi določen prostor. Edina
težava, ki se pojavi pri tem je, da si v

zimskih mesecih ne želimo hladiti prostora, ki meji s prostorom, ki ga ogrevamo. Investicije za takšne toplotne
črpalke se gibljejo okoli 2.000 €, na
povračilno dobo pa prav tako vpliva
poraba sanitarne vode v objektu .
V določenih primerih je smiselno
razmišljati tudi o podpori ogrevanju
s toplotnimi črpalkami zrak-voda, ob
tem pa se moramo zavedati, da so tehnične omejitve vzrok, da toplotna črpalka ne more delovati samostojno v
obdobju, ko so zunanje temperature
najnižje in je potreba po toploti največja. Takrat lahko objekt ogrejemo
le z visokotemparaturnim režimom
ogrevanja. To pomeni, da je ob velikih toplotnih potrebah ogrevanje s
toplotno črpalko neizvedljivo in se za
ogrevanje porablja večinoma le električna energija. V primeru, da koristimo toplotno črpalko le v njej primernih obdobjih, je lahko v kombinaciji z
obstoječim ogrevanjem cenovno zelo
zanimiva in udobna rešitev, ki se s po-

nujenimi prihranki lahko povrne prej
kot v 10 letih. V teh primerih govorimo o višjih vrednostih investicij med
7.000 in 9.000 €, odvisno od načina
izvedbe in potrebne moči toplotne
črpalke.
Preprostega odgovora, kakšen način ogrevanja in kakšne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti
izbrati, ni. Pomembno je, da pri odločitvi upoštevamo tako obstoječe stanje objekta, potrebe in način življenja
stanovalcev, želeno udobje ter seveda višino finančnih sredstev, ki smo
jih pripravljeni oziroma sposobni nameniti za to. Najbolje se je obrniti
na usposobljene svetovalce, ki bodo
pripravili utemeljene izračune in argumente v podporo eni ali drugi energetski rešitvi.

Gašper Ravnak,
Butan plin d.d.
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KNUT d.o.o.,

20 let
Dvajset let delovanja
podjetja KNUT d.o.o.
Maja zaokrožujemo dvajset let
delovanja na zasnovi, dobavi in vgradnji toplotnih črpalk. Že od vsega začetka smo vztrajali na kvalitetnih napravah in storitvah, predvsem pa na
partnerskem odnosu s strankami.
Mnogokrat me v mestu ali tudi kje
drugje v Sloveniji nenadoma preseneti nasmejani pozdrav investitorja, kateremu smo pred skoraj dvajsetimi leti
vgradili toplotno črpalko. In če izvzememo dve toplotni črpalki, ki smo ju
zaradi ognja oziroma poplave zamenjali, ostale še vedno dobro delujejo.
Dvajset let uspešnega poslovanja
je dober razlog za proslavitev take
obletnice. V KNUT d.o.o. smo začeli proslavljati obletnico z obiskovalci
na sejmu Dom in sicer z nagradnim
žrebanjem. Nagradno žrebanje bomo
ponovili tudi na sejmu Energetika v
Celju, kjer bomo predstavili novosti
tudi za industrijske in druge velike
objekte.

Vabimo vas, da nas obiščete
na sejmu Energetika v Celju.

Žrebanja nagrad na sejmu Dom v Ljubljani

vgradnje toplotnih
črpalk

Toplotne črpalke nove
generacije za
velike porabnike energije
Pred par leti smo tržišču ponudili
novo, dopolnjeno, zanesljivo in uporabniku prijazno generacijo švedskih
toplotnih črpalk za ogrevanje stanovanjskih hiš ter manjših objektov.
Sedaj je nastopil čas za prenovo in
modernizacijo generacije toplotnih
črpalk NIBE 1330, ki so namenjene
predvsem uporabnikom z veliko porabo energije za ogrevanje.
Tudi nova naprava je opremljena z
elementi, ki so naredili toplotno črpalko NIBE 1330 tako uspešno in uporabniku prijazno. NIBE 1330 je v ogrevalne
sisteme velikih porabnikov energije vnesel pogostejšo uporabo obnovljivih virov energije. V času, ko se je
mnogo uporabnikov odločilo za daljinsko ogrevanje, se je pokazalo, da
je ogrevanje s podtalnico, energetsko
vrtino ali zemeljskim kolektorjem bolj
ugodni in ekonomično. NIBE 1330 je
imel in seveda ima mnogo prednosti,
ki so prepričljivo ugodne, zlasti za profesionalne ogrevalne ali hladilne sisteme velikih objektov.
Dvostopenjske toplotne črpalke
NIBE 1330 imajo po dva kompresorja,
vsak z manj kot 3 kg hladiva, kar bo
zlasti ugodno ob pričetku veljavnosti
novih predpisov o varovanju okolja.
Naslednja prednost dveh kompresorjev je tudi možnost, da se lahko sočasno ogrevata sanitarna voda in objekt
na dveh različnih temperaturnih nivojih. Poleg tega se moč ogrevanja lahko
stopnjuje, kar pomeni znatne prihranke pogonske energije. Standardno

vgrajena regulacija omogoča, da se
pri velikih porabnikih lahko veže v kaskado do 9 dvostopenjskih toplotnih
črpalk. Sistem zato omogoča 18 stopenj moči ogrevanja ter posledično
občutno višje prihranke.
Zasnova z dvema kompresorjema
je ostala kot osnova tudi pri načrtovanju nove generacije toplotnih črpalk
za velike porabnike, NIBE 1345, ki so
nadomestile predhodno serijo 1330.
Nova zasnova upošteva vse prednosti toplotnih črpalk za ogrevanje stanovanjskih hiš, serije NIBE 1245, ki so
že grajene modularno. Velika prednost dvostopenjske modularne gradnje je, da se hladilni modul z eventuelno okvaro lahko enostavno zamenja
med delovanjem ogrevalnega sistema. Posamezni modul dvostopenjske toplotne črpalke je v ohišju, ki zajema vse elemente hladilne naprave.
Menjava okvarjenega modula je izredno poenostavljena in hitra. S tem
se znižajo stroški servisa, obenem pa
se poviša zanesljivost delovanja ogrevalnega sistema. To je zlasti pomembno pri velikih objektih, kjer je vgrajenih več toplotnih črpalk s posledično
veliko stopnjami moči, za rezervni
del pa potrebujemo samo en modul.
Zamenjava okvarjenega modula z rezervnim vzame pol ure, servis pa ima
nato dovolj časa za njegovo popravilo v delavnici.
S kaskadnim priklopom devetih
toplotnih črpalk NIBE 1345 dobimo
18 stopenj, s skupno močjo 540 kW,
COP z vrednostjo 4,35 (po EN 14511,
B0/W35 °C) pa je višji za ca. 10%, kot
pri prejšnjih modelih NIBE 1330.
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Z logičnimi simboli so jasno prikazane želene informacije o načinu delovanja, temperaturah, časih in drugih
potrebnih navodilih. Enak princip regulacije se že nekaj let uporablja pri
toplotnih črpalkah za ogrevanje stanovanjskih hiš. Pri regulacijah pa je
možno tudi nastaviti ustrezen jezik
za upravljanje in sicer jezik večine
evropskih držav, tudi slovenski jezik.
Omogočena je tudi enostavna dopolnitev programske opreme (USB priključek), priključka na internet in povezava s svetom z NIBE Uplink.

Serija NIBE 1345
Toplotne črpalke te serije so dobavljive z močjo 24, 30, 40 ali 60 kW.
Vse so dvostopenjske, z izmenljivim
hladilnim modulom in pripravljene za prihajajočo povezavo na NIBE
Connect. To so toplotne črpalke, ki
bodo občutno znižale stroške ogrevanja premnogim industrijskim, poslovnim, večstanovanjskim in sakralnim objektom.
Drago Škantelj
KNUT d.o.o.

TČ NIBE 1345

Tehnologije nove
generacije

Za večstanovanjske objekte je po razpisu EKO SKLADA za ogrevalne sisteme z vgrajeno toplotno črpalko, mogoče pridobiti
nepovratna sredstva v višini 25 % investicije. To pomeni cenejšo
investicijo in hkrati občutno cenejše ogrevanje naslednjih 20 in
več let.

KAMINI |

www.contura.si

- S svojo tesnostjo primerni tudi za hiše s

NIBE™ F1345 - zemlja/voda
- Najtišja na tržišču
- Dvokompresorska toplotna črpalka
(enostavnejši servis)
- Napredna barvna regulacija
- Visoki izkoristki

www.nibe.si

NIBE™ F2300 zrak/voda

- visokotemperaturna do 65°C
- najtišja na tržišču (pod 45 dB)
- najvišji izkoristki
- nova kompaktna notranja
enota

prisilnim prezračevanjem

NIBE™ F2300

Dobrodošli v hiši zaupanja - KNUT

NIBE™ F1345

Dobrodošli na sejmu Energetika 2012 TOPLOTNE ČRPALKE |
v hali L1 - razstavni prostor 37

- Preko 70 različnih modelov
- Visoki izkoristki

Švedski kamini Contura - kvaliteta za življenje

NOVA GENERACIJA DVOKOMPRESORSKIH TOPLOTNIH ČRPALK
Serija TČ zemlja/voda (voda/voda) 1345

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

NIBE™ VVM 500

Enako, kot nove generacije obdržijo dobre rešitve predhodnih generacij, je tudi NIBE 1345 opremljen z
mnogimi neobičajno dobrimi rešitvami iz prejšnjih let. Med drugimi, ekstremno tiho delovanje, za katerega
med strokovnjaki velja, ob primerjavi
enakih moči, da je NIBE 1345 najtišja
toplotna črpalka na tržišču.
Poleg modularne izvedbe je najbolj očiten barvni zaslon regulacije.
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Sistem predizoliranih
cevi- MICROFLEX
Microflex predstavlja
idealno rešitev predizoliranih cevovodov. Za
napeljavo tople in hladne
vode, odpadnih tekočin,
kemikalij, ostalih sistemovtudi v prehrambni industriji
ter v solarnih sistemih.
S širokim naborom predizoliranih cevovodov se sistem Microflex
uvršča med najbolj prepoznavne sisteme. Že v preteklosti se je izkazalo,
da je sistem Microflex odličen za daljinsko ogrevanje pri napeljavi v nove
objekte, kot tudi za napeljavo ogrevanja v obstoječe objekte in povezavo
le-teh. Fleksibilnost je najbolj opazna
lastnost sistema Microflex in omogoča napeljavo cevi brez predhodnega polaganja kinet. Cevi se položijo
v tla, rebrasta izolacija pa zagotavlja
visok radij ukrivljenja. Zaradi same
konstrukcije cevovoda je montaža
enostavna, pri večini sistemov pa ni
potrebno uporabljati kolen in posebnih izogibov.

V osnovi so vsi cevovodi sestavljeni iz nosilnih cevi, rebraste izolacije in
zunanjega plašča PE-HD, ki ščiti sistem
pri transportu, polaganju v zemljo in
med samim delovanjem.
Osnovne cevi so iz različnih materialov, glede na uporabo.

Namen uporabe:
Ogrevanje:
Cev PEX-a je testirana pri temperaturi 95 °C in 6 barih za ogrevanje (skladno z DIN 16893/16892) in je nepropustna za kisik (skladno z DIN 4726).
Barva cevi z protizračno zaporo je
rumena.
V programu so cevi zunanjega premera, dimenzij 25 - DN 20 (3/4”) do 125
– DN 100 (4”). Do dimenzije 63 – DN 50
(2”) so v programu dvojne cevi - DUO.
Enojne cevi - UNO so na voljo v dimenzijah od DN 20 (3/4”) do DN 100 (4”). S
tem je zagotovljena napeljava manjših kotlovnic, kapacitete od 10 kW naprej, vse do 900 kW.
V kombinaciji s cevmi za sanitarno
vodo je možna napeljava ogrevanja 

SISTEM PREDIZOLIRANIH CEVI

OGREVANJE
yy
yy
yy
yy

SANITARNA VODA

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE HLAJENJE

Dolgoletne izkušnje na področju inštalacij.
Proizvodnja standardizirana v skladu z ISO 9001.
Sodelovanje pri načrtovanju, planiranju, izračunu, izbiri materiala in izvedbi.
Individualen pristop.

yy Prisotnost na vseh celinah, reference v več kot 80 državah.
yy Dinamičen pristop s kratkimi dobavnimi roki.
yy Dobava in razrez cevi glede na želje kupca - uporabnika
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in sanitarne vode v enem cevovodu –
QUATTRO (2 x ogrevanje, 1 x sanitarna
voda, 1 x cirkulacija).

Sanitarna voda
Cev PEX-a je testirana pri temperaturi 95 °C in 10 barih za napeljavo sanitarne vode (skladno z DIN
16893/16892).
Cev PEX-a kratkoročno prenese
temperature vse do 110 °C. Cevi za napeljavo sanitarne vode, so brez zračne
zapore, barva cevi je bela.

Hladna pitna voda
(vodovod, ohlajanje
sistemov):
Nosilna cev PE 100 je proizvedena po EN12201 in s fleksibilno izolacijo iz več plasti, zagotavlja visok radij
ukrivljenja. Microflex COOL je rešitev
napeljave sanitarne vode, tudi pitne
vode (proti zmrzovanju) in ohlajanja
sistemov. Najvišji delovni tlak je 16
barov, najvišja delovna temperatura
se giblje od -10 °C do +25 °C. Zaščitni
plašč je, enako kot pri ceveh za ogrevanje iz dvoslojne zunanje zaščite, ki
preprečuje mehanske poškodbe.

Solarni sistemi:
AUSTROFLEX – WATTS INSULATION
EW-E je sistem enojnih in dvojnih predizoliranih cevi za visoko temperaturo. V izolaciji iz kamene volne se nahaja orebrena cev iz nerjavnega jekla,
primerna za temperature do 250 °C. V
izolaciji se nahaja kabel (4 x 0,8 mm2 ),
ki se lahko uporablja za tipala. Izolacija
je zaščitena z orebreno plastično cevjo (PE-HD). Za spajanje cevi in priklop
se mora uporabiti originalno orodje in
spojke.
Vsi sistemi so predvideni za povezavo različnih objektov in odjemalcev
z virom toplote, vodovodom, sanitarne vode, hlajenja ter solarnih sistemov. Zunanji plašč pri vseh sistemih
ima rebrasto obliko in je izdelan iz visoko kvalitetnega materiala PE-HD.
Unikatnost sistema je dvojna stena
zunanjega rebra, kar preprečuje vdor
vlage, vode in ostalih nečistoč v notranjost izolacije ter nosilnih cevi Pex-a.

Standardna dolžina kolutov je 100 m,
dobavljive pa so tudi krajše cevi, glede
na željo naročnika.
Za vse sisteme velja, da je montaža izjemno enostavna. Vsi materiali
pa so certificirani s potrebnimi mednarodnimi certifikati (DVGW, SKZ),
sam sistem pa z garancijo na vse
komponente.
Watts Industries Europe B.V. je
del Watts Water Technologies Inc.
Tako Watts Microflex - Belgija, kot
Austroflex – Avstrija spadata v skupino Watts Insulation. Podjetja združuje
večletna tradicija na področju napeljav sistemov ogrevanja, vodovodov
in napeljave za uporabo obnovljivih
virov energije. Skupaj z zastopnikom
za Slovenijo – Ika Žiri, d.o.o. zagotavljata kompletno podporo pri svetovanju, izbiri sistemov, dobavi in podporo pri montaži sistemov.
Sistem predizoliranih cevi Microflex je v Sloveniji prisoten že 6 leto
in vsako leto dokazuje kvaliteto z vse
večjim številom zadovoljnih uporabnikov.
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Paket za Pogret
toPLotNa ČrPaLka

PeČ Na PeLete
KOVAN ECOLINE 20:

• Do 280,00 € letnega prihranka.
• Celoletna samostojna priprava tople
sanitarne vode.
• Kompresor rotacijske tehnologije.
•
•
•
•

• Kotli za centralno ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov.
• Kompaktna izvedba (integriran zalogovnik pelet)
• Patentiran sistem zgorevanja (visok izkoristek, nizka emisija CO in prašnih delcev)
• Prisilni odvod dimnih plinov z ventilatorjem
(dodatna kontrola hitrosti dimnih plinov, boljši izkoristek)
• Prihranek do 1.300 EUR v primerjavi s kurilnim oljem.
• Vsi modeli so lahko leve ali desne izvedbe.
• Na željo kupca je mogoče zalogovnik tudi povečati.

termotehnika tČ2rt - 230Ht:
COP = 3,7 po SIST EN 255/3
grelna moč 1,98kW; električna moč 0,48kW
230 L (primeren za do 5 oseb)
nizka izvedba, dimenzije: Ø 670 mm x 1520 mm

tehnični podatki

Cena vključuje: dobavo in dostavo, osnovno
montažo*, 2-letno garancijo, bon v vrednosti
100 € za nakup Prima kurilnega olja.
*NEPOVRATNA SREDSTVA 25% priznanih
stroškov oziroma največ 250 €

Dobava,
dostava in
osnovna
montaža*

2-letna
garancija

Bon v
vrednosti
100 € za
nakup Prima
kurilnega olja

*Več informacij o pridobivanju nepovratnih sredstev in osnovni montaži
najdete na www.petrol.si/energija-za-dom

Možnost plačila na 12 obrokov za
imetnike plačilne kartice Petrol kluba

Tip kotla
Nazivna toplotna moč
Delovna temp. vode na izhodu iz kotla
Izkoristek
Emisija CO
Emisija prašnih delcev
Delovni tlak maks. (sistem gretja)
Delovni tlak min. (pogonski predpritisk)
Dimenzije (D, Š, V)
Dimenzije vodnih priključkov
Dimenzije dimnika
Velikost zalogovnika

gar aNCIJa

2 let i splošne
garancije
e
10 let na ohišj

KOVAN EKOLINE 20
20 kW
40-95 °C
91,8%
35,0 mg/m3
14 mg/m3
2 bar
1 bar
1260 mm x 600 mm x 851 mm
1"
Ø 110 mm
45kg + možna povečava na 75kg

*osnovna
montaža
dostava in
zagon
)
(zajet i v ceno

Ne PoVr atNa
SreDSt Va
25% priznanih
st roškov
.
investicije oz
2.0 00 eu r

www.petrol.si/energija-za-dom

Novost: 3D solarni paneli
Skupini raziskovalcev na inštitutu Massachusetts Institute of
Technology je uspelo razviti nove
modele 3D solarnih plošč, ki bi lahko
dramatično povečale količino proizvedene energije (tudi do 20-krat
več), v primerjavi z ravnimi fiksnimi
sončnimi paneli, ki uporabljajo isto
osnovno površino.
“Naše ugotovitve kažejo, da lahko izkoriščanje sončne energije v
treh dimenzijah odpre nove možnosti v smeri »terawatt« obsega
proizvodnje,”pišejo avtorji v povzetku svojega članka,” Sončna energija v treh dimenzijah,” ki je bil objavljen na spletu v reviji Energy &
Environmental Science. Hkrati z
uspešnim testiranjem 3D solarnih
plošč je znanstvenikom iz MIT uspelo razviti tudi programsko opremo,

ki lahko modelira različne 3D konfiguracije, glede na različne geografske širine, letne čase in vremenske
razmere. “Mislim, da bi lahko postal
ta koncept pomemben del prihodnosti fotovoltaike,” je dejal profesor Jeffrey Grossman iz MIT inštituta.
Tim raziskovalcev je oblikoval
različne 3D modele, od preproste
kocke, do visokih in tankih stolpov,
na katerih so nameščene vrste fotovoltaičnih celic. Očitna prednost 3D
strukture je, da lahko zbira poševno
sončno svetlobo bolje, kot ravne fotovoltaične plošče, na lokacijah daleč od ekvatorja, v jutranjih urah in
zvečer ter v zimskem obdobju.
Čeprav je montaža fotovoltaičnih celic v 3D konfiguraciji dražja kot vgradnje na preprosto ravno
ploščo, se ta strošek izravna z doda-

tno proizvedeno energijo, na enako
enoto površine, pravijo raziskovalci MIT. Trdijo tudi, da lahko njihove
3D konfiguracije zagotovijo “veliko
bolj enakomerno moč tekom dneva,
skozi spreminjajoče se letne čase in
v času blokade sončnih žarkov zaradi oblakov in senc.”
“Stroški proizvodnje fotovoltaičnih celic so v zadnjih letih konstantno padali, po mnenju nekaterih
analitikov deloma tudi zaradi nepoštene kitajske konkurence. Ne glede
na razlog padanja cen, lahko pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v bližnji prihodnosti in bodo
tudi danes dražji 3D modeli fotovoltaičnih panelov, v prihodnosti stroškovno učinkovitejši”, pravi profesor
Jeffrey Grossman iz MIT inštituta.
(K.G.)
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STROPNO OGREVANJE
IN HLAJENJE
Da je sevanje za ogrevanje in klimatizacijo bivalnih prostorov optimalna rešitev, danes že razumejo tudi najbolj
konzervativni zagovorniki klasičnih sistemov. Da moramo
ploskovno grelno in hladilno telo vgraditi v strop, pa je dejstvo, ki se ponuja kar samo. Strop nas najbolje »vidi«, v stropu so nam naprave najmanj v napoto, strop je enako kakor
sonce podnevi (greje nas od zgoraj navzdol) in kakor nebo
ponoči (ohlajamo se v »hladu vesolja«).
Kakšen pa mora biti popoln stropni sistem, da bo ustrezal tehničnim, tehnološkim, logističnim in ekonomskim
zahtevam današnjega časa v fazi investicije, ter dolgotrajno
učinkovito služil svojemu namenu? Izpolnjevati mora vsaj
nekatere osnovne pogoje:
 Oprema mora biti montažna za hitro vgradnjo in morebitno kasnejšo adaptacijo ter vzdrževanje
 Oprema mora biti zanesljiva in energijsko učinkovita
 Oprema mora biti cenovno ugodna v primerjavi z napravami, ki jih nadomešča
 Stropni sistem mora nuditi kar se da natančno in prilagodljivo regulacijo
Italijanski proizvajalec Messana je izdelal montažen industrijski proizvod, ki izpolnjuje prav vse navedene pogoje,
predstavlja pa presežek vseh do danes znanih sistemov stropnega (in stenskega) ogrevanja in klimatizacije.

Montažne stropne plošče ray|magic
Montažne stropne plošče ray|magic dimenzij 240x120
cm, deljive na pol in četrtine, se pod strop pritrjujejo na nosilno podkonstrukcijo, enako kot mavčno- kartonske plošče.
Toplotna izolacija iz stiropora na zgornji strani preprečuje
toplotne izgube, v stiropor vdelani izmenjevalniki toplote iz aluminija toploto iz trislojnih kapilarnih cevi prenašajo na mavčno- katronsko ploščo, ki služi kot sevalna masa.
Kapilarni sistem cevi je domišljen tako, da ima do 7 zaporedno povezanih plošč (17 m dolžine) po vsej površini enako
temperaturo.
Plošče se med seboj spajajo kar z zaskočnimi hitrimi
spojniki z dvojnim tesnilom. Plošče imajo lasersko izrisan

potek vodne napeljave, da jih ne bi vijačili skozi cev. Ploščo
Messana ray|magic se po montaži bandažira, gladi in pleska
enako, kakor vsako drugo mavčno- kartonsko ploščo.
V plošče dovajamo skozi razvodnik z elektromagnetnimi
ventili pozimi toplo (do 40 °C), poleti pa hladno (do 12 °C)
vodo iz vira (toplotna črpalka ali drugi vir tople in/ali hladne
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vode) za vsak prostor posebej, kar nam omogoča ločeno in
neodvisno regulacijo temperature, prav tako za vsak prostor
posebej. Za vse postopke montaže so pripravljeni ustrezni
spojni kosi, za montažo pa potrebujemo le kaj več kot škarje.

Naprave za sušenje zraka in prezračevanje
air|magic
Poleti moramo zrak sušiti, da bi smeli strop ohlajati brez
kondenziranja. Naprave za sušenje zraka Messana delujejo na nevtralni zrak. Vsebujejo tri izmenjevalnike toplote:
hladno in toplo stran kompresorske enote; na prvi vlaga iz
zraka kondenzira, zato naprava potrebuje odtok. Na drugi strani se zrak segreje, v tretji izmenjevalnik pa pošiljamo
vodo enake temperature, kot jo ima voda v stropu, da je povratni osušen zrak enake temperature, kot zrak v prostoru.
Naprave air|magic so primarno namenjene sušenju zraka,
mogoče pa jih je nadgraditi. Dodamo lahko module za dovajanje svežega zraka in module za rekuperacijo toplote iz
zavrženega zraka.

Regulacija control|magic
Regulacija control|magic je največje presenečenje sistema za stropno ogrevanje in klimatizacijo Messana. Poglavitni
prednosti sta kar dve:
 Individualna regulacija temperature za vsak prostor v
stanovanju posebej
 Merjenje treh količin za dobro počutje v prostoru: operativne temperature stropnih plošč, temperature zraka in relativne vlažnosti v prostoru
Vsak prostor v stanovanju ima svoj senzor treh za udobje
pomembnih parametrov, ki pa je obenem tudi ličen vmesnik za upravljanje z zaslonom na dotik, vgradi pa se kar v
okvir najpogosteje uporabljenih stikal za luči. Uporabnik
lahko v vsakem prostoru poljubno izbere želeno temperaturo in relativno vlažnost. Na osnovi zaznanih vrednosti bo
centralni računalnik določil, ali bo v tem prostoru zrak sušil,
kdaj in koliko bo prostor ogreval ali hladil. Preko Power over
Ethernet (PoE) povezave bo na razvodniku odpiral ali zapiral
pripadajoče elektromagnetne ventile.
Tako preprosto in učinkovito je to, če je to Messana
air|ray conditioning.

Sisteme Messana air|ray
conditioning v Sloveniji
zastopa podjetje SIES d.o.o.
Obiščite jih na sejmu
Energetik 2012 v Celju, hala
K, razstavni prostor 19.

Ogrevanje + Klima + Prezračevanje v stropu

Udobje bivanja po meri človeka

www.messana.si

SIES d.o.o.
Tel.: 059 375 150
Fax: 059 375 160
info@sies.si
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Toplotne črpalke
za pasivne hiše
Toplotne izgube eno in dvodružinskih hiš so, zaradi kvalitetne gradnje, zelo majhne, tako da lahko takšne hiše ogrevamo z ogrevalnimi sistemi, moči od 2kW do največ 10kW.
Novi pravilnik PURES od uporabnika zahteva, da vsaj del teh
izgub pokrije z obnovljivimi viri energije. Tako, teoretično,
lahko kombiniramo konvencionalni in obnovljivi vir ogrevanja, vendar je v praksi takšno kombiniranje različnih virov
ogrevanja neekonomično, zato ker so potrebne ogrevalne
moči zelo majhne. Investicija se namreč skoraj podvoji.
Če izberemo pravi obnovljivi vir ogrevanja, lahko z njim v
celoti pokrijemo vse toplotne izgube objekta. Med takšnimi
ogrevalnimi sistemi so zagotovo na prvem mestu različne
izvedbe toplotnih črpalk. Njihove moči so lahko že od 2 kW
naprej. Hkrati pa lahko, edino z le-temi, po potrebi objekt
tudi ohlajamo.

bino pribl. 1,2 m, ustrezno dolge cevi, po katerih teče voda
(z dodatkom sredstva proti zmrzovanju). Ta voda teče skozi
zemeljski kolektor (ali vertikalno sondo) in na ta način zemlji
odvzema toploto. Pri pretoku skozi toplotno črpalko, pa ji
ta to energijo odvzame in jo s pomočjo dodane električne
energije (za pogon kompresorja) dvigne na višji temperaturni nivo. Za ogrevanje s toplotnimi črpalkami so najbolj
primerni nizkotemperaturni ogrevalni sistemi (talno, stensko ogrevanje).
Za pasivne in nizkoenergijske hiše so najbolj primerne
kompaktne toplotne črpalke z vgrajenim ogrevalnikom za
sanitarno vodo, ki v hiši zavzamejo izjemno malo prostora.
Takšne izvedbe ponuja tudi največji slovenski proizvajalec
toplotnih črpalk – TERMO-TEHNIKA Kronovšek.

Vrste toplotnih črpalk !
Toplotne črpalke ločimo predvsem glede na toplotni vir,
ki ga izkoriščajo. Kot izdatni toplotni viri so nam na voljo:
podtalnica, zemlja in zrak. Toplotne črpalke, glede na vir,
tudi poimenujemo.

Toplotne črpalke
voda/voda!
Te izkoriščajo toploto podtalne vode, ki ima tudi pozimi
temperaturo med 8 in 12 °C. Podtalno vodo črpamo skozi
sesalno vrtino, nato je napeljana skozi toplotno črpalko, ki
ji odvzame toploto (s tem ji temperaturo zniža za ca. 4 °C).
Nato se voda odvaja v ponorno vrtino. S tem ne zmanjšujemo količine podtalne vode in je pri tem tudi ne onesnažujemo. Zaradi relativno visoke temperature, nam ta toplotni vir
omogoča največje prihranke pri stroških ogrevanja. Seveda
pa za določeno moč toplotne črpalke, potrebujemo dovolj
veliko količino in ustrezno kvaliteto podtalne vode.

Toplotne črpalke
zemlja/voda !
Tovrstne toplotne črpalke izkoriščajo v zemlji akumulirano sončno toploto. V ta namen v zemljo položimo, na glo-

Uporaba TČ voda/voda v pasivni hiši + raba podtalnice za ostale namene
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Toplotne črpalke
zrak/voda !
V primeru, da noben od prej navedenih toplotnih virov
ni na voljo, nam še vedno preostane en toplotni vir – okoliški zrak. Iz tega lahko prav tako dobimo določeno količino
toplote. Morda je to na prvi pogled nekoliko nesmiselno, na
primer, če rečemo, da dobimo toploto iz zraka, ki ima reci-

mo -5 °C. Če se ne želimo preveč poglabljati v teorijo, potem
nam je dovolj, da toplotno črpalko primerjamo z zamrzovalno skrinjo, v kateri je lahko tudi -30°C, medtem ko je njen zadnji del (črni kondenzator) vroč.
Ker je povprečna temperatura zraka nižja od prej navedenih toplotnih virov, je tudi učinkovitost tovrstnih toplotnih črpalk nekoliko nižja od prejšnjih dveh. Vendar je prihranek pri stroških ogrevanja, v primerjavi z ogrevanjem na
kurilno olje, še vedno lahko več kot 55%.
Seveda pa moramo pri nakupu paziti, da izberemo toplotno črpalko, ki ima dovolj visoko grelno število. Vsaj 3,5
pri A2/W35, (A2= zunanja temperatura zraka, W35= temperatura predtoka ogrevalne vode) merjeno po standardu SIST
EN 14511. Danes je na trgu namreč vse več tako imenovanih
»klima« toplotnih črpalk (te so na prvi pogled kot klima naprave), ki imajo pri temperaturi zunanjega zraka +7°C dokaj
visoko grelno število, ko pa se temperatura zraka zniža še za
nekaj °C, pa jim učinkovitost drastično pade.
Pri nakupu moramo paziti tudi kdo nam naprave ponuja,
ali ima urejen servis in rezervne dele. Ko je zunaj mraz namreč ni časa za razmišljanje o tem, kje dobiti serviserja, ko
pride do okvare.

Torej danes ni več vprašanje toplotna
črpalka- da ali ne, ampak je pomembno
predvsem, da izberemo zanesljivega
proizvajalca, ki nam bo nudil dobro
podporo, od začetka pa do konca
življenjske dobe toplotne črpalke.

TČ zrak/voda lahko v celoti pokrijejo toplotne potrebe pasivne hiše.

Zapisal: mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com
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Vaillant skrbi
za naše okolje in razvija
nove sisteme
Vaillant, eden vodilnih Evropskih
proizvajalcev ogrevalne tehnike, s
sedežem podjetja v Remscheidu v
Nemčiji, je v zadnjih letih svoj razvoj
usmeril v obnovljive vire ogrevanja. V
eni od svojih tovarn, v Gelsenkirchnu,
ima postavljeni moderni proizvodni
liniji za toplotne črpalke in sončne
kolektorje ter testni laboratorij, z namenom vpogleda in pregleda nad
kvaliteto svojih izdelkov in možnosti
dodatnih izboljšav svojih naprav. Ker
si Vaillant želi ostati na čelu proizvajalcev naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire, je dodatne izboljšave naprav
moč pričakovati v kratkem času.
V svojem prodajnem programu vam nudimo toplotne črpalke za
ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode, ki so po svojih karakteristikah
med vodilnimi na svetu. V zadnjih letih je Vaillant nadgradil toplotne črpalke z visoko učinkovitimi črpalkami, tako za ogrevalni krog, kot tudi za
krog glikola pri toplotnih črpalkah zemlja-voda in zrak-voda. S tem se je že

sedaj pripravil na uveljavitev direktive ErP, ki za leto 2013 predpisuje obvezno vgradnjo energijsko varčnih in
učinkovitih komponent v elektronske
naprave. Z nakupom toplotne črpalke Vaillant tako res dobite moderno
ogrevalno napravo, ki prehiteva celo
trenutne zahteve Evropske zakonodaje in v celoti izpolnjuje slogan podjetja
- Vaillant misli vnaprej.

Podaljšana garancijska
doba za paketni nakup
Ker pri Vaillantu mislimo na svoje
uporabnike in spoštujemo zaupanje
svojih strank, jim to izkazujemo s podaljšanjem garancijske dobe ob nakupu toplotne črpalke geoTHERM, skupaj z zalogovnikom ogrevalne vode
allSTOR in vsebnika tople sanitarne
vode geoSTOR. Ob t.i. paketnem nakupu se splošna garancijska doba iz
dveh let samodejno podaljša na pet
let, medtem ko se garancija na kompresor podaljša iz pet na deset let. O
kvaliteti naprav Vaillant se lahko pre-

pričate tudi na podlagi subvencij Eko
Sklada, saj ste z nakupom naše toplotne črpalke upravičeni do najvišjih
subvencij za toplotne črpalke – 2.500
€ za zemlja-voda in voda-voda ter
1.500 € za toplotno črpalko zrak-voda

Solarni sistem, z zaščito
pred pregrevanjem.
Bližajo se sončni dnevi in ker vam
sonce svoje energije ne zaračunava,
vam pri Vaillant ponujamo sistem za
pripravo tople sanitarne vode, ki samodejno preprečuje pregrevanje sistema, zaradi česar pride do uničevanja solarne in posledično slabšega
izkoristka celotnega solarnega sistema. Vaillant auroSTEP solarni sistem
je opremljen z varovanjem pred pregrevanjem in deluje na principu »drainback« kar pomeni, da je v sistemu
mešanica solarne tekočine in zraka,
zato sistem nikoli ne gre v stagnacijo
oz. ne »zakuha«. Sistem je zasnovan na
način, da se v trenutku, ko se doseže
želena temperatura vode v vsebniku,
kolektorsko polje izprazni in vsa solarna tekočina izteče v izmenjevalec
v vsebniku. S tem varujemo tekočino
pred pregrevanjem in ne potrebujemo dodatnih hladilnikov, razteznih
posod ali drugačnih rešitev, ki varujejo tlačne sisteme pred »kuhanjem«,
kar ima za posledico prihranek prostora, kot tudi denarja.
Sistem auroSTEP je sestavljen iz
treh osnovnih komponent: vsebnika sanitarne vode, cevne povezave in
sončnih kolektorjev. Vsebnik je lahko
monovalenten, z že vgrajenim električnim grelcem ali bivalenten (dva izmenjevalca) in ima možnost povezave
na obstoječi ali novi ogrevalni sistem.
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Na sprednji strani ima avtomatiko, ki
uravnava delovanje sistema po nastavljenih časovnih terminih, upravlja
s črpalkami, ki so vgrajene v samem
vsebniku, samodejno izračunava solarni doprinos in ima diagnostični
menu. Velikost sistema je že predprojektirana in se izbere v odvisnosti od
števila stanovalcev oz. njihovih potreb. Na voljo sta dve velikosti vsebnikov 250 litrski z dvema kolektorjema
oz. 350 litrski s tremi ploščatimi kolektorji auroTHERM VFK 135 D/VD.
Prednosti sistema auroSTEP so v
enostavni in hitri vgradnji, sistem je
ob dobavi že napolnjen s solarno te-

kočino, zmanjšanem številu komponent, lažjem in predvsem cenejšem
vzdrževanju, oblikovalsko nagrajenem vsebniku ter kar je najpomembneje, pri vgradnji solarnega sistema
auroSTEP lahko brezskrbno uživate
v brezplačni oskrbi s toplo sanitarno
vodo, brez razmišljanja o pregrevanju
sistema, tudi ko uživate na svojem zasluženem letnem dopustu.
Edini pogoj za delovanje sistema je upoštevanje padca pri instalaciji solarnih cevi, kar pomeni, da je
potrebno omogočiti praznjenje kolektorskega polja. To pa dosežemo z
minimalnim 3% naklonom od kolektorjev na strehi, proti vsebniku tople
sanitarne vode.
Tudi s sistemom auroSTEP ste
upravičeni do subvencij Eko Sklada
in sicer 150 €/m2 površine ploščatega
kolektorja auroTHERM VFK 135 D/VD.
Za več informacij o Vaillant toplotnih črpalkah geoTHERM, sistemu auroSTEP in o ostalih sistemih

ter napravah se obrnite na predstavništvo Vaillant d.o.o., preko elektronske pošte info@vaillant.si ali preko
telefona na 01/280 93 40 oz. obiščite
www.vaillant.si

Večino naprav iz našega
prodajnega programa si
lahko ogledate tudi v
našem razstavnem
salonu, zato vabljeni na
predstavništvo Vaillant
na Dolenjski cesti 242b v
Ljubljani.

Zakaj Vaillant?
Ker vemo, kako se prihrani.

Vaillant, vodilni evropski proizvajalec ogrevalne tehnike, vam kot kot prvi na slovenskem tržišču nudi toplotne črpalke geoTHERM /3 z vgrajenimi visoko učinkovitimi
črpalkami za ogrevanje in krog slanice. Zaradi tega je izboljšan izkoristek toplotne
črpalke za 0,5.
Vse nove modele toplotnih črpalk Vaillant geoTHERM najdete tudi na spletni strani
Eko Sklad j.s. in ste ob vgradnji naprave upravičeni do subvencije države.
Za več podatkov o novih toplotnih črpalkah serije /3 in tudi drugih napravah Vaillant,
smo vam na voljo na info@vaillant.si
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Motor rasti kotel na pelete
KWB Easyfire
Pred enim letom je bil prvikrat
predstavljen kotel na pelete KWB
Easyfire. Inovacija je presegla vsa
pričakovanja, v smislu enostavnosti montaže za instalaterja in je hkrati mejnik na poti k ogrevalni tehniki
brez emisij. Naši kvalificirani partnerji pridobijo še naslednje: ti prodajo v

segmentu kotlov na pelete do tri-krat
več kot v povprečju prodajo ostali
instalaterji.
Instalaterji na tržišču ne morejo
najti, za načrtovanje, bolj prijaznega
in enostavnejšega ogrevanja na pelete. To je bila tudi zahteva pri razvoju
novega kotla na pelete KWB Easyfire.

„Mi se zavedamo, da ima enostavnost
montaže in servisiranja velik vpliv pri
sprejemanju kotla na pelete s strani
instalaterja“, tako upraviči novo razviti modulni sistem v samo sedmih paketih, direktor KWB Slovenija Tomaž
Rifelj.
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Sedem paketnih enot
Novi kotel na pelete KWB Easyfire
se samo na željo instalaterja dobavi gotovo montiran. Večina kotlov na
pelete je na objektu potrebno ponovno razstaviti na podlagi gradbene situacije, ki to pogojuje in ga je
potrebno ponovno sestaviti v kotlovnici. Montažni koraki so za instalaterja enostavno izvedljivi. Vnos posameznih komponent v kotlovnico olajšajo,
skupaj z moduli, dobavljivi pripomočki za dvigovanje in montažo. Novi kotel na pelete KWB Easyfire se dobavi v
sedmih paketih direktno k instalaterju ali k njegovi stranki. Nato se, na velikosti površine- samo 0,75 m², izdelek
KWB Easyfire sestavi v petih enostavnih korakih.

www.kwb.si

Vodilno ogrevanje na biomaso

Uspešni na trgu s KWB
partner programom
Pri KWB stranke uživajo dvojno varnost: najboljši izdelek in najboljšo strokovno svetovanje
certificiranih partnerjev. Zaradi tega izobražujemo naše partnerje po štiristopenjskem programu izobraževanja v našem izobraževalnem centru.

V samo štirih korakih k KWB Top Servis partner
Certificirani KWB Partner
Izobražen za načrtovanje in prodajo KWB ogrevalnih sistemov na biomaso, izdelava
hidravlične in električne infrastrukture in pojasnila motenj delovanja naprave.
KWB Montažni partner
Dodatno izobraževanje za montažo KWB ogrevalnih naprav na biomaso.

Vod ilno ogre van je na biom

aso

KWB Top servis
partner

KWB Servisni partner
Dodatno izobraževanje za izvajanje zagonov in vzdrževanj KWB ogrevalnih naprav.
KWB Top servis partner
Celovito izobraževanje – vključno odpravljanje napak v delovanju KWB ogrevalnih naprav.
Kontakt: KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o. – Vrečerjeva 14, SI-3310 Žalec – Tel.: +386 (0) 3 839 30 80,
faks: +386 (0) 3 839 30 84 info@kwb.si, www.kwb.si
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TOPLOTA SONCA V VAŠEM
DOMU – Hidria sistem
Solarnega ogrevanja	
Zaradi vse večje skrbi za okolje in
vse višjih cen energentov, prihajajo v
ospredje sistemi koriščenja energije
sonca. Sonce odda v dveh tednih toliko energije, kot jo imajo zaloge vseh
fosilnih goriv na Zemlji. Mnogi so že
preklopili na Hidriin sistem solarnega
ogrevanja. Zdaj je čas, da tudi vi ujamete svoj žarek sonca. Naši strokovnjaki nudijo celovite rešitve, od idejne
zasnove preko projektiranja, do dobave opreme, skupaj z možnostjo izvedbe montaže in kasnejšega vzdrževanja sistema.
Sistem Solarnega ogrevanja Hidria
je ogrevalni sistem, ki rešuje celotno
ogrevanje individualne hiše, na ekonomičen, okolju prijazen način, ob
hkratnem zagotavljanju zanesljivosti
delovanja v vseh vremenskih razmerah in zagotavljanju udobja bivanja v
hiši. Inovativna rešitev, ki je posebnost
na tržišču, je koriščenje energije sonca
preko termo- solarnih sprejemnikov
sončne energije in energije okolice s
toplotno črpalko, kar nam v povezavi z
inteligentno regulacijo sistema zago-

Slika 1: kako sistem deluje

tavlja visok izkoristek ogrevalnega sistema ter posledično visoke prihranke.
Jedro solarnega ogrevalnega sistema (Slika 1 – kako sistem deluje) je
toplotna črpalka zrak/voda, nazivne
toplotne moči 6, 9 ali 11 kW, skupaj z
inovativnim večfunkcijskim mešalnim
modulom. Slednji omogoča poljubne možnosti koriščenja zgolj energije sonca preko sprejemnikov sončne
energije, kombiniranega cikla sončne
energije in energije okolice preko zunanjega izmenjevalca toplotne črpalke ter ogrevanja zgolj preko toplotne
črpalke. Da lahko zagotovimo razporeditev pridobljene brezplačne energije vedno v nivo sistemskega zalogovnika toplote, kateri jo potrebuje
(sanitarna voda, talno, radiatorsko
ogrevanje) imamo v sistem vgrajen
modul plastnega polnjenja. Sistemski
zalogovnik toplote uporablja tehniko plastnega razslojevanja, ki zagotavlja visok izkoristek in možnost, tako
shranjevanja, kot distribucije zbrane
toplote na optimalen način. Na ovoju sistemskega zalogovnika toplote

Notranja enota skupaj s sistemskim
zalogovnikom toplote

je integriran modul pretočne priprave tople sanitarne vode, ki omogoča
pripravo tople sanitarne vode, ko jo
potrebujete, kar predstavlja za uporabnika bolj svežo vodo, hkrati pa
zaradi majhne količine stoječe vode
pri nižjih temperaturah preprečuje možnost pojava legionela bakterije. Ravno tako je na ovoju zalogovnika integriran ogrevalni modul, kateri
ima eno ali dve mešalni bateriji za priklop talnega in/ali radiatorskega ogrevanja. Ravno tako so sistemu solarnega ogrevanja posebej prirejeni visoko
učinkoviti sprejemniki sončne energije, ki delujejo z nižjimi tlačnimi padci
in pogojem, kjer je temperatura solarnega medija nižja ter s tem povezana
večja viskoznost medija. Nad delovanjem ogrevalnega sistema bdi inteligentna regulacija, ki spremlja navade
uporabnika, beleži zgodovino delo- 

SOLARNI SISTEMI
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Solarni paneli

Zunanja enota

Hidria SOLARNO OGREVANJE
Solarno ogrevanje je celovit, ekološki in varčen
način ogrevanja individualnih hiš s povezavo
solarnega sistema in napredne toplotne črpalke,
ki za svoje delovanje uporablja izključno energijo
sonca ter zagotavlja neodvisnost od fosilnih goriv.
Sistem zagotavlja maksimalno toplino vašega
doma ob minimalnih stroških ogrevanja.

Sodobni inteligentni sistem vodenja za popolno
prilagoditev vašim potrebam zbira med svojim
delovanjem vse relevantne informacije, kot so
navade uporabnika, vremenske razmere, ... ter na
osnovi tega določa optimalni režim delovanja
sistema. Vse našteto rezultira v letnem številu
COP več kot 4,1.
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VEČ
KOT

NKA
PRIHRihAogrevanja

k
pri strošvanjske hiše
o
stan

Priprava tople sanitarne
vode in dogrevanje

Zaradi vse večje skrbi za okolje ter vse višjih cen energentov
vse bolj prihajajo v ospredje sistemi koriščenja energije
sonca. Mnogi so že preklopili na naš solarni sistem. Zdaj je
čas, da tudi vi ujamete svoj žarek sonca. Naši strokovnjaki
nudijo celovite rešitve od idejne zasnove preko projektiranja
do dobave opreme, skupaj z
možnostjo vgradnje ter
vzdrževanja.

ja
do izvedbe!

Od svetovan

Hidria Inženiring d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenija / www.hidria.si, sonce@hidria.com
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Slika 2: Primerjalni graf ogrevalnih sistemov

vanja sistema in zunanjih vremenskih
pogojev ter ustrezno prilagaja vklapljanje različnih virov toplote in porabnikov, s ciljem stalne optimizacije
stroškov delovanja ogrevalnega sistema. Seveda omogoča tudi upravljanje
z različnimi zunanjimi viri dogrevanja,
kjer je to potrebno, ima pa tudi možnost nadzora na daljavo.
S primerjalno analizo ogrevalnih
sistemov (Slika 2 – Primerjalni graf
ogrevalnih sistemov), se hitro izkaže,
da je na daljše obdobje v prednosti
Hidriina rešitev ogrevalnega sistema
– solarno ogrevanje. Kljub malenkost
višji začetni investiciji v izgradnjo sistema, je prihranek večji kot pri ostalih ogrevalnih sistemih. Upoštevati je
potrebno tudi nizke stroške izvedbe
montaže, saj so vsi elementi prilagojeni za hitro in enostavno izvedbo montaže ter nizke vzdrževalne stroške.
Vse našteto se odraža v ogrevalnem sistemu z letnim grelnim številom t.i. COP preko 4,2. Tako je zagotovljeno obratovanje ogrevalnega
sistema z najnižjimi možnimi obratovalnimi stroški, posledično velikimi
prihranki, hkrati za drastično zmanjšamo izpust toplogrednih emisij v
okolje.

Zunanja enota toplotne črpalke/sistema solarnega ogrevanja

Polje sprejemnikov sončne energije

SOLARNI SISTEMI
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ZAKAJ PODOMETNI SPLAKOVALNIKI LIV ?
Ker so izredno
ZANESLJIVI
in KVALITETNI.
Podometne splakovalnike
LIV smo testirali v nemških laboratorijih in izpolnjujejo stroge zahteve evropskih standardov. Podometni splakovalniki
LIV so prestali zahteven trajnostni preizkus uporabe: 200.000
polnjenj in izpustov vode v kotliček. Poskušajmo izračunati,
koliko let lahko splakujemo s
splakovalniki LIV. Seveda je to
odvisno od pogostosti uporabe, poprečna družina pa lahko
splakovalnik uporablja več kot
25 let !
Robustno ogrodje nudi izjemno dobro oporo stensko vgrajenim školjkam, pa tudi umivalnikom, bidejem in pisoarjem.

(Vse to namreč lahko najdete v
ponudbi LIV-a.) Nosilnost LIVovih ogrodij je testirana na 400
kg. Vsakršna bojazen, da suhomontažna vgradnja ne bi zdržala školjke in uporabnika, je popolnoma odveč.

Ker so zelo PREPROSTI
za vgradnjo.
S podometnimi splakovalniki LIV boste lahko rešili vsako situacijo: vgradite jih lahko
v montažne stene, kot samostojni element za predstensko
instalacijo v suhi montaži, za
predstensko kotno instalacijo
in za univerzalno masivno vzidavo s stensko instalacijo.
Pocinkane oporne noge
lahko nastavite po višini od 0
do 240 mm. Oporne noge imajo zavoro, ki vam omogoča eno-

stavno nastavitev elementa in
zadrži okvir na svojem mestu.
Dvignete okvir do želene višine
in samozaviralne noge ga bodo
zadržale na svojem mestu. En
sam instalater zlahka opravi
vse delo in ne potrebuje nobene pomoči. Pa še ena velika
prednost: ko je splakovalnik pritrjen na steno, ne potrebujete
za njegovo montažo nobenega
orodja več, preostalo delo lahko opravite zgolj z rokami – vsi
elementi se namreč preprosto
zaskočijo na svoje mesto. Tudi
kotni ventil lahko zapirate in
odpirate z roko, brez dodatnega orodja. In še nekaj: vsi notranji deli, ki so nastavljivi, so zelene barve. Ne morete jih zgrešiti.
Globino splakovalnika lahko prilagajate od 120 do 200
mm. Torej potrebujete samo

120 mm globine za vgradnjo.
Skratka, prihranek prostora je
velik. Veliko količino vode lahko nastavite na 7, 6 ali 5 litrov.
Malo količino pa lahko nastavite na 4 ali 3 litre. Naj bodo naše
in vaše stranke okoljsko osveščene in naj varčujejo z vodo!

Ker delujejo
izjemno TIHO.
V najnovejšem modelu LIVFIX 7512 je vgrajen izredno tih
polnilni ventil HMV (Hydro
Magnetic Valve), ki izpolnjuje
zahteve 1. Šumnostnega razreda po EN standardih. Kvaliteten
polnilni ventil omogoča tiho in
hitro polnjenje splakovalnika.
Splakovalnik se polni ob skromnih 10 dB(A). Ne bo vas skrbelo, da bi ponoči zbujali družinske člane, kaj šele sosede!
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Visoko zmogljive črpalke: “ErP-ready” za Evropo

“Wilo-Stratos” in
“Wilo-Stratos PICO” ustrezata
vsem prihodnjim mejnim
vrednostim v EU
Neregulirane obtočne
črpalke z mokrim rotorjem
so v široki uporabi kot
“požiralci energije” (predpis
EU pod okriljem Evropske
direktive o ekološki zasnovi
bo določal energetsko
učinkovitost novo prodanih
modelov od leta 2013
dalje / Visoko učinkovite
črpalke Wilo ustrezajo tudi
mejnim vrednostim druge
stopnje predpisa EU, ki bo
pričel veljati leta 2015)
Dortmund. Kar do 90 % potencialnega prihranka energije lahko
najdemo v sistemih za distribucijo
ogrevalnega in hladilnega medija v
sistemih ogrevanja ter klimatizacije,
če se namesto neučinkovitih nereguliranih obtočnih črpalk s prekatno
pušo vgradijo visoko učinkovite črpalke s posebno nizko porabo energije.
Še posebno stare neregulirane črpalke, kakršne najdemo v starejših sistemih, porabijo izjemno veliko količino
energije, to pa povzroči visoke obratovalne stroške skozi njihovo celotno
življenjsko dobo. S ciljem, da bi v EU
občutno znižali skupno porabo energije pri obtočnih črpalkah z mokrim
rotorjem, bo 1. januarja 2013 pričel
veljati nov predpis v okviru Evropske
direktive o ekološki zasnovi. Ta predpis bo v več stopnjah postavljal ve-

dno strožje zahteve glede energetske
učinkovitosti novo prodanih obtočnih
črpalk z mokrim rotorjem. Mejne vrednosti za črpalke v sistemih ogrevanja
in klimatizacije ter črpalk, vgrajenih v
generatorjih toplote in solarnih postajah, bodo ponovno občutno zaostrene v drugi stopnji 1. avgusta 2015,
vključene pa bodo tudi obtočne črpalke z mokrim rotorjem, ki so vgrajene v
toplotne generatorje.
V aktualni seriji enojnih visoko
učinkovitih črpalk “Wilo-Stratos” in
“Wilo-Stratos PICO”, WILO SE, specializirano podjetje za proizvodnjo črpalk,
s sedežem v Dortmundu, ponuja ce-

lotno paleto izdelkov za različne potrebe sistemov v zgradbah. Ta paleta
izdelkov že presega vse strožje zahteve, ki bodo pričele veljati leta 2015.
Obe seriji sta torej “ErP-ready”, kar
pomeni, da sta popolnoma prilagojeni predpisom, ki bodo v Evropi veljali v bližnji prihodnosti. In sicer zato,
ker imajo visoko zmogljive črpalke
Wilo izjemno nizke vrednosti porabe
energije, kar je posledica uporabe naprednega elektronskega krmiljenja in
inovativne tehnologije motorjev EC.
Elektronsko krmiljene obtočne črpalke z mokrim rotorjem in s frekvenčnimi pretvorniki, ki ne potrebujejo 

Obiščite nas na sejmu
ENERGETIKA - Hala L 1/I
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vzdrževanja, samodejno prilagajajo
svojo moč spreminjajočim se razmeram v ogrevalnem sistemu. Posebno
v območju delne obremenitve, kar
pomeni do 94% obratovalnega časa
črpalke. V ogrevalnem sistemu, je mogoče doseči občutno znižanje porabe
moči v primerjavi z nekrmiljeno črpalko. Tehnologija motorja EC (ECM) je
najsodobnejša različica motorja enosmerne napetosti, ki jo odlikuje še
posebno visoka energetska učinkovitost. To omogoča podvojeno učinkovitost v primerjavi z elektronsko krmiljenimi črpalkami s konvencionalnimi
pogoni.
“Wilo-Stratos” je postavila standarde že v letu 2011. Serija za ogrevalne in hladilne krogotoke v poslovnih
zgradbah pa se od tedaj še nenehno
dopolnjuje in optimizira. Visoko učin-

kovita črpalka “Wilo-Stratos PICO”, ki
je prišla na tržišče leta 2009, je zasnovana predvsem kot črpalka za ogrevanje enodružinske hiše in dvojčke,
lahko pa se uporablja tudi v sistemih
klimatizacije. TÜV SÜD (nemško združenje za tehnične preglede - jug) je
za tipično enodružinsko hišo po standardnem merilnem postopku »sporazuma Euro pump« o razvrščanju v
energijske razrede, izračunalo povprečno letno porabo energije samo
46,5 kWh. S potencialnim prihrankom
energije 90%, v primerjavi z nekrmiljenimi standardnimi črpalkami, ta črpalka porabi samo pol toliko energije,
kot zahteva uvrstitev v trenutno najvišji energijski razred A. Tako je “WiloStratos PICO” učinkovitejša kot katerakoli druga črpalka v tem razredu
učinkovitosti.

Kot rezultat predpisa EU o črpalkah z mokrim rotorjem bi bilo do leta
2020 v vsej Evropski Uniji mogoče doseči prihranek energije 23 terawatt-ur
na leto. To ustreza energiji, ki jo proizvede šest srednje velikih termoelektrarn na premog, oziroma zmanjšanju
emisij CO2 po vsej EU za okoli 11 milijonov ton letno. WILO SE, specializirano podjetje za proizvodnjo črpalk,
s sedežem v Dortmundu, priporoča
svetovalcem, projektantom, instalaterjem in končnim uporabnikom, da
ne čakajo na pričetek veljavnosti novega predpisa, temveč visoko učinkovite črpalke vključijo v svojo ponudbo oz. jih pričnejo kmalu uporabljati,
kakor hitro je to sploh mogoče. Tako
lahko energetska učinkovitost prihodnosti že danes prispeva k tržni
uspešnosti.

Oslo: Mestni avtobusi na
bioplin iz odpadkov
Leta 2013 bo začela v norveški prestolnici obratovati nova
bioplinsko elektrarno, kjer bodo
gospodinjski odpadki postali vir
zelenega goriva za mestne avtobuse v Oslu. Bioplinarna bo v bioplin, ki je okolju prijazno gorivo, predelala 50.000 ton odpadne
hrane na leto. Emisije CO2 se bodo
letno zmanjšale za okoli 44 ton na
avtobus. Obenem bo nova plinska elektrarna proizvedla veliko s
hranili bogatega biognojila, ki bo
zadostovalo za približno 100 srednje velikih lokalnih kmetij.
“Vozila na bioplin bodo zmanjšala emisije, ki jih povzroča javni
promet, kar pomeni manj trdnih
delcev v zraku in s tem boljšo kakovost zraka v Oslu. Še več, avtobusi, ki jih poganja bioplin, pov-

zročajo manj hrupa. Bioplin ne
prispeva le k izboljšanju kvalitete
zraka, hkrati je tudi priložnost za
dober posel, ” je pojasnila AnnaKarin Eriksson iz agencije Wasteto-Energy Agency (EGE) v Oslu.
Bioplin je CO2 nevtralno gorivo, ki je proizvedeno iz biološkega materiala (odpadki hrane, komunalne odplake in gnoj). V Oslu
trenutno bioplin (proizveden iz
komunalnih odplak mestne čistilne naprave) poganja 65 mestnih
avtobusov. Ko bo prihodnje leto
nova bioplinarna dosegla svojo
polno zmogljivost, bo lokalnemu
avtobusnemu podjetju zagotavljala dovolj bioplina za vsaj 200
avtobusov.
Nova bioplinska naprava bo
proizvedla količino energije, ki je

ekvivalentna 4 milijonom litrov
dizelskega goriva, v vrednoti vsaj
30–40 millijonov NOK (3.3 do 4.4
millijonov angleških funtov), glede na trenutne cene dizelskega
goriva. Bioplinsko elektrarno gradi norveško podjetje CambiAS, ki
že več kot 20 let razvija tehnologijo spreminjanja biorazgradljivih
snovi v obnovljive vire energije.
Projekt pa financiran s strain države država, preko Research Council
of Norway.
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TOPLOTNE ČRPALKE
STIEBEL ELTRON - ZRAK/VODA
Katero toplotno črpalko izbrati? Ob tolikšni poplavi ponudnikov toplotnih črpalk na
slovenskem trgu, je to vprašanje s katerim se sreča vsak, ki
se odloča za nakup toplotne črpalke. Nešteto oglasov s podatki o ogromnih izkoristkih, najnižji glasnosti, najbolj varčnih
itd. Verjetno so ti vsi relevantni,
vendar le pri idealnih pogojih.
Kako pa resnično dobre toplotne črpalke tipa zrak/voda delujejo v praksi, se je lepo pokazalo
v prvih dveh mesecih letošnjega leta. Januar je bil precej meglen. 38% dni je imelo relativno vlažnost med 90% in 100%
(velja za Ljubljano) in 35% dni
je bila temperatura pod 0°C.
Februar je bil še bolj ekstremen,
kjer so temperature prišle tudi
do -15°C. Kaj se pri takšnih pogojih dogaja s toplotno črpalko? Vprašanje na katerega se
lahko odgovori samo iz prakse.
Takšni ekstremni pogoji
delovanjalahko rečemo, da ločijo »seme od plevela«. Lahko

TČ StiebelEltron lwz 304/404 SOL

se pohvalimo, da z nobeno toplotno črpalko StiebelEltron tip
zrak/voda v tem času ni bilo niti
enega najmanjšega problema.
Vsi naši zadovoljni kupci so bil
v tem času brezskrbni v svojih
toplo ogrevanih prostorih.
Ena od teh črpalk je tudi
StiebelEltron LWZ 304/404, katero smo že nekajkrat predstavili. Zaradi svoje resnične kvalitete in unikatnost iizstopa iz
konkurence, zato bi vam jo radi
ponovno na kratko predstavili:
Naprava LWZ 304/404 je toplotna črpalka, ki je bila razvita predvsem za novogradnje.
Izdelek LWZ 304/404 proizvaja zadostno količino toplote v
zimskem času in hladu v poletnem času, ki jo pridobiva iz zunanjega zraka. Prav tako v celoti
poskrbi za pripravo tople sanitarne vode in uravnava kompletno prezračevanje stanovanjskih prostorov. Kompaktna
naprava LWZ 304/404 s svojim
inovativnim protitočnim križnim toplotnim izmenjevalcem

odvzame iz izrabljenega (odpadnega) zraka do 90 % toplote in
to toplotno energijo nato preko centralnega prezračevalnega sistema dovaja nazaj v stanovanjske prostore. S tem sam
objekt – hiša ob prezračevanju
ne izgubi skoraj nič energije.
Kot kompletna naprava je LWZ
304/404 opremljena še z 230 l
emajliranim grelnikom za pripravo tople sanitarne vode. Pri
zelo nizkih zunanjih temperaturah oz. ob zelo veliki potrebi
po toploti pa ima LWZ 304/404
v sebi že vgrajen dodaten električni grelec za pokrivanje teh
toplotnih potreb.V kombinaciji s solarnim sistemom (SOL izvedba LWZ naprave) je mogoče energijske stroške samega
objekta še dodatno znižati.
Naprave LWZ 304/404 so

Shema

primerne predvsem za nizkoenergetske objekte površine do
cca. 200 m² in za toplotne potrebe do 12,9 kW (pri -15°C zunanje temperature - po DIN EN
12831). Seveda pa mora biti na
objektu vgrajeno nizkotemperaturno ogrevanje (35 °C). Pri
teh pogojih toplotna črpalka
zrak/voda, v kombinaciji s prezračevanjem, dosega letne izkoristke tudi COP 4,0 pri zunanji temperaturi zraka 2 °C in celo
COP 3,7 pri -7 °C
Več informacij o cenovno
ugodnih in zelo kvalitetnih toplotnih črpalkah Stiebel Eltron
lahko najdete na spletni strani
www.veto.si oziroma nas pokličete po telefonu, 01/580-91-00.
VETO d.o.o.
Damir ŽEŽELJ inž.str.

HP Inverter
TO P LOTN A Č R PA L K A Z R A K / VO DA
ADVANCE

i n o vat i v n a e k o l o š k a
tehnologija
Do 70% prihranek
energije!
• Majhna poraba energije zahvaljujoč
vgrajeni elektronski obtočni črpalki A
energijskega razreda.

• Optimalno izkoriščanje energije zraka
iz okolice z izkoristkom delovanja
inverterskega modula do COP 4,2.

Izjemno tiho delovanje!
• Samo 36dBA zahvaljujoč
moduliranemu delovanju
kompresorja in ventilatorja.

Multi-energijske
rešitve
• Rešitev za novogradnje in
prenove obstoječih objektov.
• Lahko se kombinira s solarnim
sistemom, kotlom na olje, plin
ali biomaso.

Uporabnost v vseh
letnih obdobjih
Enostavna
vgradnja

• Reverzibilni sistem delovanja,
ki lahko ogreva, pohlajuje
ali hladi.

• Za delovanje potrebuje izjemno
malo prostora.

• Delovanje do zunanje
temperature -20°C.

• Kompaktne dimenzije
notranjega modula
(90x60x50cm).

Visoko zmogljiv
nadzorni sistem
• Diematic iSystem za popoln
inintuitiven nadzor delovanja.
• Nadzor delovanja več
ogrevalnih krogov ter ogrevanja
sanitarne vode hkrati.

Obiščite nas na sejmu
ENERGETIKA 2012
od 15. do 18. maja 2012

VETO VELETRGOVINA, D.O.O. | BRNČIČEVA 25 | 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
TEL. (01) 580 91 00 | FAKS (01) 580 91 24 | INFO@VETO.SI | WWW.VETO.SI

Toplotne črpalke

Olje in plinski gorilniki

Radiatorji

Solarni sistemi

Kotli na biomaso

Regulacijski sistemi
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Velik skok pri
učinkovitosti obtočnih
črpalk
Grundfos, vodilni svetovni
proizvajalec obtočnih črpalk,
je na tržišče poslal nove
proizvode z učinkovitostjo,
kot je trg do sedaj še ni videl.

lahko sedaj uporabite kot merilnik toplotne energije, nova kontrolna funkcija FLOWADAPT pa v večini primerov omogoča boljše uravnoteženje
sistema. Te in številne druge novosti
naredijo MAGNA3 za najboljšo izbiro v vseh ogrevnih/hladilnih sistemih
zgradb (HVAC aplikacije).

EuP in EEI

Razširjen obseg

Vse obtočne črpalke, ki niso vgrajene v naprave in se prodajajo na področju EU, morajo s 1. januarjem 2013
ustrezati visoki energetski učinkovitosti, kot jo narekuje EuP direktiva.
Vse to, pa po besedah vodje regije za Slovenijo, Draga Keržič, ni bil
glavni motiv za proizvodnjo nove
MAGNA3, ALPHA2 ter komunikacijskega sistema Grundfos GO: »Naši
prejšnji modeli so že vsi ustrezali zahtevam EuP direktive. Vendar zadovoljiti
zahtevam ni dovolj, vedno si prizadevamo trgu ponuditi zares najbolj učinkovite, inteligentne in uporabniku prijazne proizvode.«

Z razširjenim obsegom 150 enojnih in dvojnih črpalk iz litega železa in
nerjavečega jekla, je MAGNA3 narejena, da obratuje v temperaturnem območju tekočin med -10°C in +110°C.
To jo dela primerno, tako za sisteme
ogrevanja, kot za sisteme hlajenja in
za industrijske aplikacije ter aplikacije
s toplotnimi črpalkami.

Nova ALPHA2
Nova ALPHA2 se pridružuje družini ALPHA z več kot 3 milijoni vgrajenih črpalk, kar jo dela za najbolj priljubljeno črpalko med instalaterji in
končnimi uporabniki. Primarno je
bila narejena za eno- ali dvo-družinske hiše, nova ALPHA2 pa ima veliko
funkcij črpalke MAGNA3.
Z učinkovitostjo EEI=0,15 je nova
ALPHA2, ne samo najučinkovitejša na
tržišču, temveč tudi precej pod referenčnim merilom EuP (EEI=0,20), kar
je omogočeno z visoko učinkovitim
motorjem in napredno hidravliko.

GRUNDFOS GO
V povezavi s predstavitvijo
MAGNA3, Grundfos predstavlja tudi

MAGNA3
Ne samo, da bo MAGNA3 najbolj
učinkovita obtočna črpalka na trgu
komercialnih aplikacij, ponudila bo
tudi učinkovitost, ki je pod ambicijami referenčnega merila EuP (EEI =
0,20).
Še več, z MAGNA3 je Grundfos
uspel vpeljati najboljše funkcije v tradicionalno obtočno črpalko in jo s
tem povedel v digitalno dobo.
MAGNA3 predstavlja nove uporabniku prijazne in inteligentne nastavitve, ki lahko znatno zmanjšajo
stroške obratovanja sistema. Črpalko

Magna 3 z izolacijo
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Zahtevajte več
»Grundfos oznaka mora
biti sinonim za neprimerljivo učinkovitost, zanesljivost in inovativne rešitve
ter dizajn v skladu s specifičnimi potrebami. Zato
naprošamo naše kupce
naj zahtevajo več,«
pojasnjuje Drago Keržič.

Alpha2 z izolacijo

»Grundfos GO« nadzorni sistem, ki je
bil razvit posebej za e-črpalke.
Grundfos GO je narejen tako,
da prihrani čas in trud uporabnika.
Uporabniški vmesnik, ki ga je mogoče naložiti na pametni telefon ali na
iPod Touch, je uporabniku prijazen
in uporabniki lahko opazujejo, nastavljajo ali nadzirajo MAGNA3 ali katero drugo e-črpalko. V večjih sistemih
lahko instalirate ali ponastavite skupine črpalk enostavno in hitro. V kolikor
bi se zgodilo, da črpalka odpove, alarmni sistem poskrbi, da je ugotavljanje

težave enostavno in intuitivno z opisnimi kodami napak.
Grundfos GO bo najbolj celovita
platforma za mobilni nadzor črpalk.
Ponuja intuitivno, prostoročno asistenco in on-line dostop do Grundfos
orodij, s čimer prihrani dragoceni čas
v zbiranju ter poročanju podatkov.

Grundfos Blueflux®
Danes sta nova ALPHA2 in
MAGNA3 z oznako Grundfos
Blueflux®, kar pomeni, da predstavljata največ na področju energet-

ZAHTEVAJTE VEČ!
ALPHA2
MAGNA3
GRUNDFOS GO

Be
Think
Innovate

ske učinkovitosti, zanesljivosti in
recikliranja.
Novi izdelki bodo na našem tržišču
na voljo konec leta 2012 (MAGNA3) in
začetek leta 2013 (ALPHA2). Za več informacij lahko obiščete www.grundfos.si.
V mesecu maju bomo z novimi izdelki prisotni tudi na sejmu
Energetika v Celju, ki bo potekal med
15. in 18. majem. Obiščite nas v dvorani L, na razstavnem mestu 11 in
z veseljem vas bomo informirali o
novostih.

Maja Gal Šehić, univ. dipl. kom.
Marketing
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Zmanjšanje hrupa
odpadnih vod: zvočna
izolacija za kanalizacijske
cevi v zgradbah
Pri uporabi plastičnih kanalizacijskih cevi se zahteva učinkovitejše
zmanjšanje prenosa hrupa.
Plastične cevi imajo pomembno vlogo pri instalacijah v
gradbeništvu. V današnjem času je plastika najpomembnejši
material za cevi – njen tržni delež se še vedno povečuje.
V večini evropskih držav se največ uporabljajo kanalizacijske
cevi iz polietilena, polipropilena in materiala PVC.
Plastične cevi imajo veliko prednosti, vendar tako kot kovinske
cevi, zahtevajo zanesljivo zvočno izolacijo.

Pri plastičnih kanalizacijskih ceveh se zahteva učinkovitejša zvočna izolacija.

Hrup je eden od najbolj pogostih
problemov v stanovanjskih zgradbah. Da bi ugodili visoko postavljenim zahtevam akustične udobnosti v
zgradbah, je potrebno, da so meritve
zvočne izolacije pravilno načrtovane
in izvedene. Opažen je posebno visok izvor hrupa iz kanalizacijskih cevi.
V takšnih primerih se hrup pretoka
odpadne vode prenaša preko neizolirane cevi na steno in stropne elemente ter od tam v sosednje prostore.
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V lažjih plastičnih ceveh pretok
vode povzroči večje vibracije kot v debelo-stenskih kovinskih ceveh. Zaradi
tega plastične cevi potrebujejo bolj
učinkovito zvočno izolacijo za zaščito pred prenosom hrupa po instalaciji v zgradbah. Z izdelkom Tubolit AR
Fonowave Armacell predstavlja zvočno cevno izolacijo, ki je bila posebej
razvita za izoliranje plastičnih in večslojnih kanalizacijskih cevi. Posebna
sestava materiala in notranji valovit
profil občutno zmanjšata prenos hrupa po instalaciji zgradb. Testiranja so
bila izvedena v Institutu Fraunhofer
za gradbeno fiziko (Nemčija), ki
potrjujejo, da izdelek Tubolit AR
Fonowave zmanjša hrupnost za 11 dB
(A). Proizvod ima močno folijo, ki ščiti material pred mehanskimi poškodbami na gradbišču. Izdelek Tubolit AR
Fonowave je na voljo kot 9 mm izolacijska cev za nazivne premere DN 50
do DN 125.

V Armacellu želimo poudariti, da
ne glede na vrsto materiala cevi, sten,
stropov, je vedno potrebno izvesti zaščito pred prenosom hrupa po instalacijah v zgradbah (DIN 4109). To velja
tudi za moderne večslojne cevi. V kolikor cevi niso oziroma so nepravilno
izolirane, se na instalacijah lahko pojavijo zvočni mostovi, ki jih zelo težko
odpraviti, še posebej zaradi že vgrajenih cevi v zidu in steni.
Armacell je proizvajalec tehničnih pen in vodilni na trgu fleksibilnih tehničnih izolacijskih materialov.
V finančnem letu 2010 je podjetje
imelo okoli 427 mio € bruto letnega
prometa. Skupina podjetij ima 18 tovarn v 12 državah, vključno s Kitajsko,
Avstralijo, Severno in Južno Ameriko.
Sedež podjetja je v Münsteru, v
Nemčiji. Neodvisno od ARMAFLEXa,
vodilne znamke na področju fleksibilnih tehničnih izolacij, s približno 2300
zaposlenimi, podjetje proizvaja tudi

termoplastične izolacijske materiale,
obložne sisteme za izolacije, posebne
pene za različne industrijske aplikacije, šport in prosti čas.

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

REŠITEV ZA SOLARNE SISTEME UČINKOVITOST ZA ZUNANJE
INSTALACIJE

ARMAFLEX DUOSOLAR – Armaflex DuoSolar je popolna sistemska
rešitev, ki jo sestavljata predizolirani dovodna in odvodna cev v kolutu.
Omogoča enostavno in strokovno povezovanje solarnih kolektorjev z
rezervoarjem tople vode.
• Optimizira toplotno učinkovitost kompletnega sistema in povečuje
življensko obdobje instalacijskega sistema
• Črna obloga ščiti pred mehanskim vplivom in UV žarčenjem
• HT/Armaflex z novo mikrocelično strukturo zmanjšuje energijske izgube
• Maksimalna temperatura medija do 150 °C (občasno tudi do 175 °C)
• Širok izbor odgovarjajočih fitingov in dodatkov za zanesljivo spajanje

Mobile: 041/ 63 59 91
mile.stanovnik@armacell.com

armacell.si

Armaflex DuoSolar
HT/Armaflex
S
Armaflex DuoSolar
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Nova elektronska
termostatska glava
pomeni lažje upravljanje – s stroški in udobjem
Nova Danfossova elektronska termostatska
glava living connect® družinam omogoča
reguliranje vseh domačih radiatorjev z ene
same lokacije, pri tem pa skrbi za ugodne
temperature, minimalizira račune za ogrevanje in zagotavlja optimalno notranjo klimo.

Living connect® vodi radiatorske termostatske glave v digitalno dobo in nudi natančno ter enostavno digitalno regulacijo ogrevanja vašega doma. Brezžična komunikacija
omogoča regulacijo vseh radiatorjev vašega doma naenkrat
s pomočjo ene same Danfossove centralne enote. Digitalni
prikaz na vsaki termostatski glavi natančno prikazuje želeno
temperaturo prostora, kar olajša optimizacijo udobja.

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

Pametna tehnologija pomeni nižje stroške
ogrevanja
Glede na študijo, ki jo je opravil profesor dr. Hirschberg
z Visoke strokovne šole iz Aachna, lahko zamenjava klasič-
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nih termostatskih glav z elektronskimi termostatskimi glavami living connect® zmanjša porabo energije za ogrevanje
za 23%. Če pa se z njimi nadomesti ročne radiatorske ventile,
so lahko prihranki tudi do 46%.
Radiatorske termostatske glave so eden najpomembnejših elementov energetske učinkovitosti, nova digitalna
izvedba pa je spremenila termostatsko glavo iz nečesa mehaničnega in funkcionalnega v inteligentno domačo tehnologijo. Zdaj je možno poleg regulacije temperature prostora
ogrevanje dóma tudi časovno optimizirati.
Nove elektronske termostatske glave so polne inovativnih funkcij, ena od njih je tudi sposobnost zaznati odprto
okno in samodejno izključiti ogrevanje. Na ta način resnično
optimizirate porabo energije in stroške.
Living connect® je tudi najmanjša elektronska termostatska glava na tržišču in v letu 2010 je bila za svojo elegantno
gladko obliko in funkcionalnostjo nagrajena s prestižno nagrado reddot design.
Living connect® je del celotne družine izdelkov living by
Danfoss, ki jih sestavljata še samostojna elektronska termostatska glava living eco® in klasična termostatska glava living
design®.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

3 rešitve
glede na vaše potrebe

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

TM

TM

TM

Danfoss d.o.o.
Milan Pogačar, 041 781 051
www.ogrevanje.danfoss.com

www.ogrevanje.danfoss.com

Bioplinske naprave za
proizvodnjo energije
Bioplinarne prav tako predstavljajo obnovljivo
energijo. Ne samo, da predelujejo organske odpadke iz polj, ob tem proizvajajo še toplotno in električno
energijo. Lahko bi plinarni enostavneje rekli elektrarna
na bioplin Bioplinske naprave torej proizvajajo iz bioodpadkov in komposta učinkovito primarno energijo.
Postopek je tak, da bioplin zgoreva v batnem motorju z notranjim izgorevanjem, ki ga poganja generator.
Motorji so vodno hlajeni in zato se proizvaja toplotaod tod tudi ime kogeneracija. Projektiranje bioplinarne
je zahtevna naloga, zato jo raje prepustite strokovnjakom. Postopki pridobivanja bioplina so različni, vsem
pa je skupno to, da s pomočjo anaerobnih mikroorganizmov poteka razgradnja organske snovi, ki pripelje
do proizvodnje bioplina. Proces je razmeroma enostaven, gre za 4 različne procese, ki si sledijo v zaporedju,

dokler ne nastaneta metan in CO2. Prednost bioplina je
v tem, da ga z razmeroma enostavnim procesom spremenimo v električno energijo. Uporabljamo ga lahko
v industrijskih procesih in pri ogrevanju stanovanjskih
stavb. Se bioplinarna splača? Naložba se v povprečju
povrne v slabih 10 letih. So pa tudi dileme glede uporabe bioplinarn v smislu obnovljive energije in sicer ni
dejanskih raziskav, kolikšen je vpliv na okolje, obenem
pa se pojavlja tudi nevarnost onesnaženja pitne vode
skozi podtalnico ali grabež zemljišč (predvsem v državah v razvoju) namenjenih gojenju rastlin za biogoriva.
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ENERGIJA, EXSERGIJA
IN OKOLJE
mag. Milan Šturm, dr. Simon Muhič, Matej Dulc

Cilji
Evropska unija je v začetku leta 2007 določila cilj, ki je
znan kot 20-20-20. S tem ciljem se je zavezala, da bo do leta
2020 za 20 % izboljšala energetsko učinkovitost, za 20 % povečala izrabo obnovljivih virov energije in za 20 % zmanjšala emisije ogljikovega dioksida. Cilj Evrope je postal tudi cilj
Slovenije, s to razliko, da mora Slovenija do leta 2020 povečati izrabo obnovljivih virov energije za 25 % v končni rabi
energije. Vprašanje je, kako doseči vse tri cilje. Vsekakor je
najbolj smiselno, da začnemo pri energetski učinkovitosti
stavbe in uporabi fosilnih goriv, kajti na ta način neposredno zmanjšujemo primarno rabo energije in emisije ogljikovega dioksida ter posredno povečujemo delež obnovljivih
virov energije v skupni rabi končne energije. Pot za dosego
zastavljenega cilja glede izrabe obnovljivih virov energije
je lahko enostavna in preprosta - potrebno je izkoristiti čim
več sončne energije, ki je ne-izčrpljivi trajnostni vir energije.
Sončna energija, ki pade na Zemljo, je 8.000-krat večja od
vse letne rabe energije na zemlji za vse namene. Povprečno
sončno obsevanje v Sloveniji znaša preko 1.200 kWh/m2.

Exsergija
Po Rantovi (dr. Zoran Rant, profesor na Univerzi v
Ljubljani) teoriji je znano, da je energija sestavljena iz anergije in eksergije, ter da ima le slednja sposobnost prehajanja
iz ene oblike energije v drugo obliko. Energija, ki je neomejeno pretvorljiva v druge oblike energij, je na primer električna energija, energija, ki je omejeno pretvorljiva v druge
oblike energij, je na primer toplota, in energija, ki ni pretvorljiva, je na primer notranja energija okolice, kar pomeni, da

je energija okolja sestavljena samo iz anergije, delež eksergije je enak nič. Pri energiji poznamo energijski izkoristek,
pri eksergiji pa eksergijski izkoristek. V primeru ogrevanja
je eksergijski izkoristek tem večji, čim manjša je temperaturna razlika med virom toplote za ogrevanje in okoljem.
Tehnologija, ki ima trenutno največji eksergijski izkoristek
pri ogrevanju, je tehnologija UseSUN. Za ogrevanje s tehnologijo UseSUN se uporablja temperatura 20 ˚C, medtem
ko je pri drugih sistemih za ogrevanje potrebna temperatura 50 ˚C in več, včasih tudi 900 ˚C. V nadaljevanju je opisano
osnovno delovanje sistema.

Delovanje
Tehnologija UseSUN uporablja sončno energijo za ogrevanje in hlad zemlje za hlajenje nizkoenergijskih stavb.
Sončna energija se v poletnem času preko sprejemnikov
sončne energije pretvarja v toploto, ki se skladišči v sezonskem hranilniku toplote. V fasadi stavbe je vgrajena toplotna zapora oziroma aktivni ovoj zgradbe, v kateri je medij s
temperaturo med 16 ˚C in 20 ˚C.
Ustrezna temperatura v toplotni zapori se v zimskem
času zagotavlja iz sezonskega hranilnika toplote. Osnovna
naloga toplotne zapore v zimskem času je, da prepreči toplotne izgube iz notranjosti stavbe proti okolju in da se v
stavbi zagotovijo primerni bivalni pogoji.
V poletnem obdobju se isti sistem uporablja za hlajenje stavbe. Ustrezno temperaturo za hlajenje v poletnem
času, ki se v toplotni zapori giblje med 16 ˚C in 18 ˚C, se lahko zagotovi iz zemlje, ki ima v globini 2 metrov precej konstantno temperaturo (med 8 ˚C in 12 ˚C) ali pa z drugim ob-
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Referenčni objekt

novljivim virom energije za hlajenje. Proizvodnja toplote je
možna s sprejemniki sončne energije, ki imajo vgrajene cevi
pod strešno kritino, selektivnimi ploščatimi ali vakuumski
sprejemniki sončne energije. Toploto, pridobljeno iz sprejemnikov sončne energije, lahko shranjujemo v sezonskem
zemeljskem hranilniku toplote pod stavbo ali zraven stavbe, ki je bočno tudi toplotno izoliran do globine dveh metrov, v sezonskem zemeljskem hranilniku toplote ob stavbi,
ki je toplotno izoliran z vseh strani proti okolju ali pa v posebnih sezonskih hranilnikih toplote, ki imajo poseben material za hranjenje toplote, kot je npr.: material RUBITHERM
ali podobno.

www.dulc.si • www.solinterra.si

Prvi referenčni objekt z opisanim sistemom je bil zgrajen
v letu 2009 v Murski Soboti. Objekt je zgrajen kot montažni
nizkoenergijski objekt. Na zunanji steni je 12 cm toplotne
izolacije, na strehi 20 cm in na tleh 20 cm. Toplotna prehodnost oken je 1,09 W/m2K. Povprečna toplotna prehodnost
objekta je 0,22 W/m2K. Objekt ima 220 m2 bivalne površine.
Potrebna toplotna moč za ogrevanje je 18 W/m2 in za hlajenje 10 W/m2. Letna specifična potrebna toplota za ogrevanje je 24 kWh/m2.
Glavni elementi so cevi, dve frekvenčni črpalki, dva frekvenčna ventilatorja, mešalni ventili in protitočni sistem vračanja odpadne toplote po sistemu cev v cevi.
Za zbiranje in hranjenje sončne energije je vgrajenih preko 3.500 metrov cevi. Za sistem toplotnih zapori je na zunanji strani fasade in podstrešju vgrajenih 2.000 metrov cevi.
Za zagotavljanje potrebnega hladu v poletnem času
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je v zemlji vgrajenih še dodatnih 800 metrov cevi, ki delujejo kot zemeljski kolektor. Cevi so iz Pex-b/Al/Pex-b in
notranjega premera 18 mm. V ceveh je mešanica glikola in
vode. Skupna količina mešanice v ceveh je 1 m3. Sistem prezračevanja, ki je sestavljen iz dveh cevi (cev v cevi), je dolžine 110 metrov. Zunanja cev ima premer 250 mm, notranja
180 mm. Vgrajena ventilatorja omogočata 450 m3 izmenjave zraka na uro. Za namen spremljanja in upravljanja je bilo
nameščenih tudi preko trideset temperaturnih tipal in krmilnik. Celotni sistem je možno spremljati tudi preko svetovnega spleta, kot prikazuje zgornja slika na desni strani.

Numerična analiza temperaturne
porazdelitve
Za namene preverjanja temperaturne porazdelitve in
toplotnega toka skozi steno v primeru toplotne zapore
in brez nje, je bila izvedena tudi 2D numerična simulacija.
Stena, ki je bila simulirana, je bila sestavljena iz notranjega
ometa, glavne lesene konstrukcije, toplotne zapore, toplotne izolacije in zunanjega zaključnega sloja. Numerični model stene je bil pripravljen s toplotno zaporo in brez toplotne zapore. Toplotni tok skozi steno je popisan z enačbo:

kjer je ρ gostota, h entalpija, k toplotna prevodnost, T

Toplotna zapora +10 ˚C

temperatura, povprečna hitrost in Sh vir toplote. Prvi, levi
del, enačbe predstavlja konvekcijo toplote na steno, drugi,
desni del enačbe, pa predstavlja prenos toplote skozi steno.
Za namen numerične analize so bili določeni tudi robni pogoji, kot je temperatura notranje in zunanje stene, toplotna
prestopnost na steno in toplotna prevodnost materialov
stene ter temperatura medija v ceveh toplotne zapore.
Numerična analiza je pokazala, da je toplotni tok iz notranjosti proti okolju brez toplotne zapore 3,23 W/m2, pri
notranji temperaturi 22 ˚C in zunanji temperaturi pa -1 ˚C.
V primeru povprečne temperature medija v toplotni zapori 10 ˚C, je toplotni tok iz notranjosti stavbe proti toplotni
zapori 6,65 W/m2. V tem primeru je toplotni tok praktično
dvakrat večji kot v primeru brez toplotne zapore. Če želimo,
da je toplotni tok iz notranjosti proti toplotni zapori enak
nič, mora biti v toplotni zapori medij s povprečno temperaturo 22 ˚C. V tem primeru je toplotni tok od toplotne zapore proti okolju 7,08 W/m2. Porazdelitev temperature s toplotno zaporo prikazuje spodnja slika pri temperaturi 10 ˚C
in 22 ˚C.
Pri numerični analizi so bile upoštevane samo toplotne
izgube skozi steno, niso bili upoštevani notranji ali zunanji
dobitki.

Zaključek
Opisana tehnologija 100 % izpolnjuje zaveze Slovenije
do okoljskih in energetskih ciljev, ki jih zahteva Evropska
skupnost. Poleg tega, da omenjena tehnologija pri ogrevanju deluje na minimalni možni temperaturi, ki še zagotavlja normalne pogoje v stavbi, lahko izkorišča tudi do 100 %
obnovljive vire energije, in sicer največ sončne energije, za
ogrevanje, pripravo STV, hlajenje in centralno prezračevanje, če se vgradi še sončno elektrarno moči 3,5 kW za pokrivanje porabe električne energije za delovanje črpalk ali pa
pomožno ogrevanje s toplotno črpalko.
V tem primeru postane stavba tudi energetsko neodvisna in v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja,
se emisije ogljikovega dioksida v gospodinjstvu na leto
zmanjšajo za več kot 4 tone.

Toplotna zapora +22 ˚C
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Radiatorji HM s
tehnologijo CENTARA
Ventilski radiatorji
HM
so izdelani iz kvalitetne hladno valjane jeklene pločevine (DC01) in so novost na slovenskem trgu. Vgrajeno imajo
tehnologijo distribucije toplote
CENTARA, ki omogoča, da ima
sprednja stran radiatorja približno 10°C višjo temperaturo kot
zadnja stran pri normalnih pogojih ogrevanja. Srce tehnologije CENTARA je poseben razdelilni ventil, ki je vgrajen pri
sredinskem priklopu radiatorja.
Celoten radiator je razdeljen na
sprednji in zadnji del, razdelilni
ventil med obema deloma regulira pretok vroče vode. Doslej
znani ventilski radiatorji s spodnjim priklopom , imajo za distribucijo toplote skozi radiator
vgrajene razvodne cevke v sredini radiatorja. Takšna rešitev je
dražja in doseže manjši učinek
kot tehnologija CENTARA.
Radiatorji HM se proizvajajo

Pretok hladne in tople vode v radiatorju

v Nemčiji in imajo vse potrebne evropske certifikate kvalitete in ustrezajo evropskim
standardom ogrevanja EN
442. Dobavljivi so v vseh standardnih dimenzijah in tipih s
sredinskim ali stranskim priklopom. Obratovalni tlak je 6
barov, vendar so testirani na 13
barov in majo petletno garancijo. Ker je tehnologija CENTARA
bolj enostavna za izvedbo kot
so primerljive tehnologije, so
HM radiatorji cenejši od konkurence. Zastopnik za Slovenijo je
INDUSING d.o.o.

Prednosti tehnologije
CENTARA
Sodobni trendi ogrevanja
želijo ustvariti notranjo mikroklimo za dobro počutje človeka
pri minimalni porabi energije.
Najučinkovitejši in najenostavnejši način prihranka toplote je
znižanje temperature prostora.

Hiter reakcijski čas

Veliko toplotnega sevanja

Znižanje temperature za 1 °C
prihrani približno 6 % energije.
Tehnologija CENTARA omogoča to znižanje temperature, ne
da bi zmanjšala dobro počutje.
Hiter reakcijski čas pomeni, da je toplo takrat, ko toploto
potrebujete (vendar le takrat).
Konec koncev ima vsaka zamuda za posledico nepotrebno prilagajanje termostata. S
tehnologijo CENTARA je sobna
temperatura vedno samo tisto
kar potrebujete, tudi če to ni vedno mogoče predčasno določiti z avtomatiko.
Gibanje zraka, posledično
prepih, se zmanjša na minimum
zaradi velike količine toplotnega sevanja v prostoru. Prepih
lahko povzroči kurjo kožo in
celo trepetanje, kljub dovolj visoki temperaturi. Pri tehnologiji CENTARA je razmerje med sevalno in konvekcijsko toploto

Idealna temperaturna porazdelitev
po celotni površini

tudi do 50 % višje kot pri klasičnih radiatorjih. Manj konvekcije pomeni manj gibanja zraka,
manj dviganja prahu in manj
prepihov.
Pri klasičnih radiatorjih se
velikokrat zgodi, da je temperatura sprednje strani radiatorja zelo neenakomerna, kar ima
za posledico slabšo ogrevanje
prostora in različne temperature v prostoru. Tehnologija
CENTARA poskrbi za popolnoma enakomerno temperaturno porazdelitev na obeh straneh radiatorja, pri čemer je
zadnja stran za približno 10 °C
hladnejša.
Pri tehnologiji CENTARA je
tudi vzdrževanje higiene lažje, saj med ploščami ni razvodnih cevi. Enostavno snamemo
zgornjo rešetko in neovirano
radiator očistimo tudi znotraj.
Andrej Brglez
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V ČEM SE PA VAŠA HIŠA
POČUTI NAJBOLJŠE?
V toplotnoizolacijskem sistemu JUBIZOL se vaša hiša počuti
najboljše. S tehnološko dovršenimi
materiali, dolgoletnimi izkušnjami in
strokovno vgradnjo zagotavlja dolgo
obstojnost ter zaščito, odlično izolacijo, dovršen estetski videz, 10 let
garancije in tisto, kar največ šteje –
do 40 % prihranka energije zaradi
odlične izolacije.

Fasadni
topolotnoizolacijski sistemi
Jubizol
Fasadni toplotnoizolacijski ovoj
zgradbe je za čim varčnejšo in racionalno porabo energije izjemno
pomemben. Pozimi se čim bolj trudimo zmanjšati stroške ogrevanja,
poleti pa prihraniti čim več energije
pri hlajenju objekta. JUBIZOL je toplotnoizolacijski sistem, ki bo izpolnil zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji zunanjih zidov
vaše hiše ter zaščitil fasadno površino pred atmosferskimi obremenitvami iz okolja.

JUBIZOL Standard
Njegova izvedba je preprosta. Sistem zadovoljuje potrebe največjega
števila kupcev in je prva izbira profesionalcev.

JUBIZOL Premium
Je tehnološko dovršen in namenjen zaščiti prestižnih objektov.
Odlikuje ga visoka vodoodbojnost in
manjše navzemanje umazanije, kar bo
dobrodošlo v večjih mestnih središčih
ter slanem obmorskem okolju.

JUBIZOL Nature
Sistem po meri kupcev, ki prisegajo na naravne gradbene materiale.
Je negorljiv in uporaben za toplotno
zaščito vseh objektov z zahtevo po
najvišji požarni varnosti. Odlikuje
ga visoka paroprepustnost, silikatni
zaključni omet pa mu zagotavlja solidno zaščito pred padavinsko vodo.

JUBIZOL Strong

JUBIZOL Comfort

Okrepljen sistem za povečano odpornost oziroma protitočni sistem je
novost v JUB-ovem prodajnem programu. Priporočajo ga za objekte,
ki so izpostavljeni poškodbam in jih
povzročajo ekstremni vremenski pojavi, živali ali ljudje, ali pa poškodbam,
ki nastajajo zaradi velikih toplotnih
raztezkov ter skrčkov kot posledica
vgradnje zaključnih ometov temnih
barvnih tonov.

Vaša hiša
zasluži najsodobnešja
oblačila!
Toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL: Standard, Nature, Comfort,
Premium in Strong imajo evropsko
tehnično soglasje ETA. To evropsko
tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena ustreznosti komponent toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL,
kot so toplotni izolatorji, armaturne

mrežice, pritrdila, JUB-ova lepila,
osnovni omet in zaključni dekorativni ometi.

Prava izbira za zahtevnejše kupce,
namenjen je vgradnji na objekte višjega bivalnega standarda. Osnovni
omet zagotavlja ustrezne trdnostne
lastnosti in želeno varnost tudi pri
minimalni debelini, pri izbiri temnejših zaključnih ometov ali v zahtevnejših mikroklimatskih pogojih.
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Na JUBovi spletni strani
www.jub.eu lahko z aplikacijo
JUB JUBIZOL engineering
izračunate varčnost
toplotnoizolacijskega sistema,
za pomoč pri notranji ali
zunanji dekoraciji pa uporabite
aplikacijo JUB DESIGN STUDIO,
kjer lahko na fotografijah
značilnih objektov preizkusite
kombinacije barv in tekstur, ki
so vam na voljo.

Nagrada ZELENA MISIJA za
toplotnoizolacijski sistem
JUBIZOL Comfort
JUB je za svoj energijsko varčen
in okolju prijazen toplotnoizolacijski
sistem JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem Unixil G Cool v marcu na
sejmu DOM 2012 prejel nagrado
Zelena misija, ki jo podeljujeta GR in
Združenje lesne ter pohištvene industrije pri GZS. Nagrada Zelena misija
spodbuja potrošnike in proizvajalce k
trajnostno naravnanemu odnosu do
grajenega okolja. Ta JUB-ov inovativen izdelek rešuje nekatere tehnične
težave fasadnih sistemov, saj ga odlikuje varčnost pri rabi energije.

JUBIZOL Comfort
Toplotnoizolacijski sistem je na-

menjen predvsem uporabi na objektih višjega bivalnega standarda.
Sistem omogoča izbor največjega
števila odtenkov – od modnih intenzivnih rumenih, oranžnih in rdečih
odtenkov Unixil G Superior, ki jih
odlikuje izjemna UV-obstojnost, do
temnejših barvnih odtenkov Unixil G
Cool, ki jih odlikuje nižja raven segrevanja, zaradi nižje absorpcije infrardečega dela svetlobnega spektra. S
Superior in Cool barvnimi odtenki je
zagotovljena najvišja obstojnost intenzivnih odtenkov. Uporaba mikroarmirane malte v osnovnem ometu
zagotavlja ustrezne trdnostne lastnosti in želeno varnost tudi pri minimalni debelini, pri izbiri temnejših zaključnih ometov ali v zahtevnejših
mikroklimatskih pogojih.

UNIXIL G Cool
Proizvod je namenjen dekorativni zaščiti fasadnih zidnih površin vseh
vrst, gradbenih objektov, tudi večetažnih zgradb z minimalnimi strešnimi napušči. Združuje dobre lastnosti akrilnih in silikonskih ometov. IR
odbojni siloksaniziran akrilni glajen
omet odlikuje do 25 % nižja raven
segrevanja površine. Za izdelavo odtenkov se uporabljajo specialni IR odbojni pigmenti, ki so plod večletnih
raziskav, sofinanciranih s strani sredstev EU. Preprečujejo prekomerno

raztezanje fasadnih površin zaradi
pregrevanja in omogočajo uporabo
želenega odtenka na celotni površini objekta.

JUB – dobitnik nagrad
in priznanj tudi za druge
izdelke
JUB z vlaganjem v razvoj in v skrbi
za okolje proizvaja izjemno kvalitetne
izdelke, ki so za svoje lastnosti pridobili kar nekaj zavidljivih nagrad. V letu
2011 je JUB kot prvi v svoji panogi v
Sloveniji pridobil pravice za uporabo
znaka Ecolabel za svojo notranjo zidno barvo JUPOL Junior. »Okoljsko
marjetico« v Evropski uniji podeljujejo tistim proizvajalcem barv in premazov, ki izpolnjujejo visoke okoljske
standarde in pri proizvodnji ter uporabi svojih izdelkov zagotavljajo najmanjše možne negativne vplive na
okolje. Ta znak Evropske unije za varstvo okolja zagotavlja, da imajo izdelki v primerjavi z istovrstnimi izdelki
na trgu manjše negativne vplive na
okolje. JUPOL Junior je za okolju prijazen izdelek prejel nagrado tudi na
16. Okoljskem srečanju.

Za več informacij
poglejte na www.jub.eu.

Ob nakupu najmanj 150 m2
JUBIZOL fasadnega sistema
vam podarimo barvo JUBIN za
100 m2 površine!

V čem s
e
vaša hiš pa
a
počuti
najbolj
e?

Akcija

Akcija velja do konca
meseca maja pri vseh bolje
založenih trgovcih z gradbenim
materialom. Pri naročilu
toplotnoizolacijskega
sistema JUBIZOL vam nudimo
brezplačno barvno študijo!

Tehnično informativna
služba - 080 15 56
(vsak delovni dan med 8. in
18 uro)
E- pošta: info@jub.si.

Fasadni sistemi po meri
www.jub.eu
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POMEN PREZRAČEVANJA V
STANOVANJSKIH OBJEKTIH
Zakaj bi bili kot riba na suhem? Mi vemo kako vam pomagati.
Zrak v mestih doseže čez zimo svojo najnižjo kakovost. Ker takrat preživimo celo 90 % dneva v zaprtih prostorih, ki imajo vse boljšo toplotno, s tem pa tudi »zračno«
izolacijo, je naš dostop do svežega zraka močno oviran.
Ko pritisne mraz, kot se je zgodilo februarju 2012 in se zaradi mraza prezračevanje prostorov skozi okna še dodatno zmanjša, začnemo vdihavati že močno obrabljen zrak.
Človek ni edini uporabnik in onesnaževalec zraka v notranjih prostorih bivalnih objektov. Sodobne stavbe kar tekmujejo v oddajanju raznih kemijskih snovi v prostor. Nekatere
snovi, ki izhlapevajo iz preprog in pohištva, so lahko škodljive, poleg tega pa je tu še smrad in vlaga iz kuhinje, kopalnice
in sanitarij ter izdihani CO2, ki še dodatno vplivajo na naše
počutje. Vlaga, ki jo štiričlanska družina izloči, je kar 12 L v
enem dnevu, se ne odvaja, posledica pa sta lahko plesen in
razmnoževanje bakterij.
Tudi sveži zunanji zrak, ki ga dovajamo v prostor skozi
odprto okno, nikakor ni povsem čist. V njem lahko najdemo različne organizme (plesni, bakterije, virusi, alge, paraziti, insekti ipd.) kot razne kemijske spojine, pline biološkega
izvora, prašne delce in smog. Če smo neprimernemu zraku
izpostavljeni intenzivno in dlje časa, nas to lahko pripelje do
kroničnih bolezenskih znakov.
Vseh teh težav se večinoma lotevamo s pogostim odpiranjem oken, kar pa pomeni veliko izgubo toplote in hkrati grožnjo našemu zdravju, saj nemalokrat ustvarjamo prepih ter omogočamo nenadzorovan dotok škodljivih snovi iz
okolice v prostor. Malo je hiš v katerih uporabniki dovolj pogosto odpirajo okna za potrebe znižanja ravni CO2, v mestih
pa je onesnaženje pogosto takšno, da z odpiranjem oken le
zamenjamo ene kemikalije z drugimi.

Zdravo prezračevanje brez energijskih
izgub
Vsi vemo, da na naše počutje v nekem prostoru močno
vpliva tudi temperatura. O vplivu vlažnosti, kvalitete in gibanja zraka pa vemo veliko manj, čeprav so tudi ti dejavniki
zelo pomembni za naše počutje. Zato v »paketu« z ogrevanjem velja premisliti tudi o tem, kako bomo zrak čistili in ga
negativno ionizirali ter kako bomo v prostoru ohranjali optimalno kakovost zraka.

V preteklosti to zares ni bilo vprašanje, ker je način gradnje omogočal, da so hiše nenehno dihale, zrak iz okolja pa
je bil neprimerno bolj kvaliteten kot je danes. Raziskave kažejo, da v sodobnih gradnjah z neprepustnimi okni in vrati,
ni zagotovljen higienski minimum svežega zraka. V najboljšem primeru dosega namreč le 0,05- do 0,15-kratno izmenjavo zraka na uro, medtem ko standardi EU predpisujejo
najmanj 0,5- do 1-kratno izmenjavo za bivalne prostore.
Potrebno je torej dodatno zračenje, kar pa na prvi pogled
nasprotuje varčevanju z energijo, ki je glavni razlog, zakaj so
stanovanjske zgradbe danes dobro izolirane in zatesnjene.
Porušeno naravno ravnovesje omenjenih parametrov
skušamo v sodobnih zgradbah povrniti z razvijanjem novih tehnologij. Tako so zdaj dostopne nove prezračevalne
naprave, t. i. rekuperatorji, z vgrajenim regenerativnim sistemom, ki energijo toplega ali hladnega odvedenega zraka
vrača nazaj v prostor. Na ta način ohranjamo v poletnem
času hlad, v zimskem času pa toploto v bivalnih prostorih,
medtem ko prezračujemo. Zračna tokova odpadnega in
svežega zraka istočasno vendar protitočno potujeta skozi
izmenjevalec. Ob tem se oba zračna tokova ne mešata med
seboj, temperatura odpadnega zraka pa se prenaša na sveži
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dogodki

Desmond Tutu: There is enough for anyones need, there is not enought for ones greed
danosti, predvsem osončenja. Objekt in uporabe objekta. Pomembna sta izolahko uporablja energijo sonca in se lacija fasadnega pasu in način ogrevahkrati ne pregreva v poletnih mesecih. nja oziroma hlajenja objekta. Pri tej točUčinkovito ravnanje z vodo vključuje ki je vpliv toplogrednih plinov na okolje
zunanji
zrak, ki ga istočasno še filtriramo preko različnih filtako shranjevanje in uporabo deževni- najbolj neposreden. Pomemben vidik je
trov,
voljo. meteorne
V primeru
entalpijskih
lahtudi izbor izmenjevalcev
materialov in virov. Če
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vlažimo in ogrejemo, oziroma poleti ohladimo. Tako si lahko zagotovimo zdravo klimo brez hrupa, prahu in z idealno
vlažnostjo.
Ustrezen prezračevalni sistem je le delček v mozaiku nizkoenergijske in pasivne gradnje, s katero ne le zmanjšujemo
porab energije, temveč tudi izboljšujemo kvaliteto našega
bivanja ter ohranjamo čisto okolje. Investiranje v takšno gradnjo in obnovo je v tujini (predvsem v Nemčiji in Avstriji) že
nekaj povsem običajnega in nujnega. Ideja o nizkoenergijskih in pasivnih objektih z ustreznim prezračevanjem z rekuperacijo pa se širi od individualnih hiš tudi na večstanovanjske objekte, šole, vrtce, poslovne prostore, ipd.

gotavlja ekološki izvor in obdelavo materialov.
Dodatne točke merijo presežke, ki niso
zajeti v petih osnovnih kategorijah. Kako
zanimiv je lahko pristop, ki prinese objektu boljšo uvrstitev, opisuje primer umetnika, ki se ukvarja s skulpturami iz gradbenih odpadkov na gradbišču. Namesto da
bi nekatere odpadke deponirali in s tem
obremenili okolje, jih umetniško obdela in
ustvari dodano estetsko ter kulturno vrednost.

Primerjava z Evropo
Evropa podobnega sistema certificiranja
ali vrednotenja ne pozna. V reviji Klik smo
o evropskih standardih že veliko pisali. Podrobno smo govorili o konceptu pasivne
hiše, ki je v našem prostoru najbolj znan in
bi ga lahko primerjali s certifikatom LEED.
Standard temelji na energetskih vrednostih objekta za ogrevanje in hlajenje, za
pripravo sanitarne vode itn. Vsak objekt,
ki ustreza merilom (predvsem temu, da letna poraba energije za ogrevanje in hlaje-

Več uporabnih informacij o
prezračevanju z rekuperacijo,
priznanega nemškega proizvajalca
Helios, najdete na: www.agregat.si.

Rekuperatorji in oprema za prezračevanje varčnih in
pasivnih hiš od osnutka do izvedbe, vse na enem mestu.
Nudimo zračne in tekočinske zemeljske kolektorje za predgrevanje zraka pozimi, gibljive prezračevalne cevi FRS in izolirane cevi
ISO PIPE. Izvajalcem nudimo svetovanje in strokovno pomoč pri
izvedbi prisilnega prezračevanja.

AGREGAT d.o.o., Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana - Šentvid

telefon 01 516 10 56, telefaks 01 516 10 55, mobi 0 386 31 217 459
ICA – mogočna konzola stavbe se steguje nad morje

info@agregat.si, www.agregat.si
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V JUB-u odprli nov
obrat za proizvodnjo
izolacijskih plošč
Vrednost naložbe znaša 4,5
milijonov evrov – Na tržišču
odslej na voljo tudi visoko
kvaliteten stiropor lastne blagovne znamke EUROTHERM
Dol pri Ljubljani, 29. marec
2012 – Skupina JUB je danes
slavnostno odprla nov proizvodni obrat EPS, katerega
vrednost znaša 4,5 milijonov
evrov in obenem razkrila, da
bodo odslej stiropor tržili tudi
pod lastno blagovno znamko EUROTHERM. Nov proizvodni obrat za Skupino JUB
predstavlja eno večjih investicij v zadnjih letih, stiropor
EUROTHERM pa bodo, poleg
slovenskega, izvažali tudi na
tuje trge – v Avstrijo, Italijo,
Madžarsko, Češko, Slovaško,
Hrvaško, Srbijo in Bosno.

»Odločitev za vstop v lastno proizvodnjo izolacije je bila strateška
in pogojena s težnjo po dolgoročni
energetski učinkovitosti. Energija namreč vsak dan predstavlja večji strošek. Energetska varčnost in učinkovitost pa predstavljata tako izziv, kot
možnost napredka. Uvajanje nizkoenergijskih stavb bo v prihodnosti stalnica in tudi to je eden od razlogov
za ta pogumen korak«, je na slavnostnem dogodku povedal Sašo Kokalj,
direktor poslovnega razvoja v Skupini
JUB.

Poleg proizvodnje izolacijskih
plošč iz stiropora in sistemskih plošč
JUBIZOL so se v JUB-u odločili, da
bodo stiropor odslej tržili tudi pod lastno blagovno znamko, imenovano
EUROTHERM. Ključni razlog za to je
bil, da kupcem in poslovnim partnerjem odgovorijo na njihove potrebe
po kvalitetnem stiroporu. Nova blagovna znamka EUROTHERM zajema
visoko kvalitetne izolacijske plošče iz
ekspandiranega polistirena ali krajše EPS. Slednji je na trgu prisoten že
od leta 1954, danes pa je to eden najpogosteje uporabljenih materialov
v gradbeništvu za toplotno in zvočno izolacijo. JUB poleg gradbenega
stiropora ponuja še fasadni stiropor,
ki je del fasadnega sistema JUBIZOL.
Oba stiropora odlikuje izjemna toplotna in zvočna izolacija, visok prihra-

nek energije, enostavna vgradnja ter
okoljska prijaznost. Proizvodnja stiropora EUROTHERM je v polnem zagonu, vendar pa proizvodne zmogljivosti v tem trenutku še niso stoodstotno
izkoriščene.
Slavnostna gostja na dogodku ob
otvoritvi novega obrata za proizvodnjo izolacijskih plošč je bila tudi nekdanja slovenska smučarska tekačica
Petra Majdič, katere sponzor je bil
vrsto let prav JUB, njihovo sodelovanje pa še vedno traja. Petra je simbolično odtisnila svoje dlani na stiroporno ploščo in JUB-u zaželela uspešno
pot: »Tako meni kot tudi Jub-u ni vseeno, kaj zapuščamo in sporočamo zanamcem. Veseli me, da JUB kljub kriznim časom vlaga v razvoj in nam na
ta način vliva zaupanje v slovensko
gospodarstvo. Verjamem, da sploh v

Štefan Hoyer, predsednik uprave JUB-H d.d., Petra Majdič, Sašo Kokalj, direktor poslovnega razvoja v
Skupini JUB
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teh časih ljudje potrebujemo barvite
in pozitivne zgodbe. In otvoritev novega obrata EPS to zagotovo je«.

Nagrade za izdelke
Vlaganje v razvoj in skrb za okolje
se odraža v razvoju izjemno kvalitetnih izdelkov, ki so v zadnjem obdobju za svoje lastnosti pridobili kar nekaj zavidljivih nagrad. V lanskem letu
je podjetje JUB kot prvo v svoji panogi v Sloveniji pridobilo pravice za uporabo znaka »okoljska marjetica« oziroma Ecolabel za svojo notranjo zidno
barvo JUPOL Junior. Okoljsko marjetico v Evropski Uniji podeljujejo tistim proizvajalcem barv in premazov,
ki izpolnjujejo visoke okoljske standarde in pri proizvodnji ter uporabi
svojih izdelkov zagotavljajo najmanjše možne negativne vplive na okolje. Okoljska marjetica je namreč znak
Evropske unije za varstvo okolja in zagotavlja, da imajo izdelki, v primerjavi
z istovrstnimi, na trgu manjše negativne vplive na okolje. Hkrati pa je bil izdelek JUPOL Junior na 16. Okoljskem

Del proizvodnega obrata EPS

srečanju, prejemnik nagrade za okolju
prijazen izdelek.
Na letošnjem sejmu DOM je podjetje JUB prejelo nagrado Zelena misija za izdelek Unixil G Cool, v sklopu
JUBIZOL fasadnih sistemov. Nagrado
od leta 2010 za energetsko varčen in okolju prijazen izdelek skozi celovit življenjski cikel podeljujeta
Gospodarsko razstavišče in Združenje
lesne ter pohištvene industrije pri
GZS. Unixil G Cool je IR odbojni siloksaniziran akrilni glajen omet, ki ga
odlikuje do 25 % nižja raven segrevanja površine. Za izdelavo odtenkov
se uporabljajo specialni IR odbojni pigmenti, ki so plod večletnih raziskav,
sofinanciranih s strani sredstev EU.
Preprečujejo prekomerno raztezanje
fasadnih površin zaradi pregrevanja.
Omogočajo uporabo odtenka na celotni površini objekta.

več kot petindvajsetih trgih, svojo
proizvodnjo pa ima v dveh državah.
JUB velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barv v Sloveniji in celotni regiji. Začetki proizvodnje mineralnih
barv v Dolu pri Ljubljani, kjer je še danes sedež podjetja, segajo v leto 1875.
Največje zagotovilo je 136 let poslovanja in dejstvo, da podjetje JUB d. o.
o. proizvaja kvalitetne izdelke v zadovoljstvo kupcev.

O skupini JUB
Skupina JUB je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki danes obsega
deset odvisnih družb in posluje na

Petra Majdič
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Na sejmu
Mostra Convegno
Expocomfort
Milano 2012 tudi
družba Butan plin
Konec marca je v Milanu potekal
mednarodni energetski sejem Mostra
Convegno Expocomfort 2012. Sejma
energetskih inovacij se je udeležila
tudi družba Butan plin d.d., ki je ob
tej priložnosti predstavila svojo strateško usmeritev v ponudnika zanesljive energije in napovedala razvoj
energetskih rešitev, ki bodo uporabnikom zagotovile velike prihranke ter
nižje stroške energije.
Sejem Mostra Convegno Expocomfort 2012 v Milanu je eden največjih energetskih sejmov v Evropi, ki
vsaki dve leti predstavi najnaprednejše tehnologije za doseganje energetske učinkovitosti in prihrankov pri
porabi energije. Slednje velja za prevladujoč trend, ki mu sledijo vsi večji
igralci na energetskem trgu. Novosti
s področja alternativnih energetskih
rešitev v kombinaciji z utekočinjenim
naftnim plinom je med drugim predstavila tudi družba Liquigas, ki je podobno kot Butan plin del koncerna
SHV, največjega distributerja utekočinjenega naftnega plina (UNP) na
svetu.
Globalnim energetskim trendom,
ki v ospredje vse bolj postavljajo učinkovito in celovito pokrivanje energetskih potreb, sledijo tudi v Butan plinu. Tomaž Grm, generalni direktor
družbe Butan plin, je izpostavil po-

men energetskih rešitev, ki končnemu potrošniku omogočajo prihranke pri porabi energije. V družbi se
zavedajo pomena novih energetskih smernic in so tako v letu 2011
dobršen del resursov usmerili na področje inovativnih energetskih rešitev, predvsem v soproizvodnjo toplotne ter električne energije. Tomaž
Grm je ob tej priložnosti povedal: »V
Butan plinu se zavedamo, da bodo
na dolgi rok obstala le tista energetska podjetja, ki bodo znala uporabnikom ponuditi celovite energetske rešitve, ki bodo zagotavljale

velike prihranke pri porabi energije
in s tem prispevale k znižanju stroškov za energijo. Prihodnost zagotovo leži v kombiniranju klasičnih
in alternativnih energentov, zato
takšne rešitve v Butan plinu že razvijamo. Pričakujemo, da bomo lahko
nove energetske pakete predstavili slovenskemu trgu že v prvi polovici letošnjega leta. Seveda pa ne gre
zanemariti vprašanja energetske potratnosti stavb in ukrepov za njihovo
saniranje.«
Butan plin d.d. je vodilni distributer utekočinjenega naftnega plina
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v Sloveniji. Temeljno poslanstvo družbe je zagotavljanje zanesljivega in
okoljsko ter cenovno sprejemljivega
vira energije, pri čemer se Butan plin
osredotoča predvsem na skladnost
poslovanja z zahtevami in pričakovanji okolja, v katerem posluje. Družba
Butan plin je strateško in neposredno
vpeta v globalne energetske tokove,
kar ji omogoča varovati interese slovenskih porabnikov pri zagotavljanju
nenehne dostopnosti, kakor tudi pri
spopadanju z evropskimi energetskimi zahtevami, okoljskimi direktivami
ter izzivi, ki jih prinašajo nestabilnosti
na svetovnih trgih. Sodobne energetske rešitve družbe so prijazne do okolja in uporabnika. Ključni izziv družbe
Butan plin je iskanje inovativnih, varnih in kvalitetnih rešitev, ki jih družba
želi zagotavljati v trajnostnem ravnovesju s potrebami partnerjev, dobaviteljev, zaposlenih ter širše družbe.
Inovativnost družbi omogoča ponujanje storitve z visoko stopnjo dodane vrednosti, z osredotočanjem na
varnost pa družba prevzema proaktivno vlogo pri zaščiti uporabnikov,
zaposlenih in širšega okolja pred tveganji, povezanimi z nabavo, posre-

dovanjem ali uporabo energentov.
Butan plin je delniška družba v večinski lasti enega največjih distributerjev UNP na svetu, nizozemske družbe
SHV Holdings N.V., ki posluje v 27 državah sveta.

O sejmu Convegno
Expocomfort Milano
2012

področja najnaprednejših tehnologij
za udobno in energetsko učinkovito bivanje. Sejem ponuja odlično priložnost za spoznavanje najnovejših
trendov s področja energijske učinkovitosti, obnovljivih energijskih virov in nudi celostni vpogled v novosti
ter inovacije na področju energetike.

Convegno Expocomfort Milano
2012 je mednarodni sejem, ki vsaki dve leti predstavi nove dosežke s

Noah’s Ark
Noah’s Ark je pravzaprav mesto
na vodi. Gre za samooskrbno, trajnostno mesto na vodi, ki lahko nudi
zavetje vsem živim bitjem; ljudem,
živalim, rastlinam in celo drevesom,
v primeru naravnih nesreč ali vojn.
Mesto na vodi Noah’s Ark je zasnovano kot del mreže večih otočkov,
ki se med seboj povezujejo s predori, pod vodo in na površju. Mesta
na vodi lahko zraven tega pomenijo tudi rešitev prostorske stiske in
prenaseljenosti na kopnem. Več kot
70% zemeljske površine prekrivajo oceani, zato je razširitev mestnih
območij na morja odlična ideja.

Z naraščanjem števila prebivalcev naselja, se lahko otočki med
sabo združijo in ustvarijo eno veliko umetno celino. Stabilnost mesta na vodi zagotavlja več fleksibilnih kablov, ki pritrjujejo otok na dno
oceana. Pred visokimi valovi in cunamiji pa mesto ščiti 64 metrov visok zunanji zid. Prebivalci pa se lahko umaknejo tudi v prostore, ki se
nahajajo v podvodnem delu umetnega otoka. Pod vodno gladino so
na dnu otoka pritrjene velike turbine, ki spreminjajo morske tokove v
energijo, na podvodnem delu otoka
so nameščene tudi umetne korale,

ki spodbujajo razvoj novih ekosistemov. Mesto na vodi ponuja svojim
prebivalcem vso potrebno udobje:
stanovanja, rekreacijske površine,
parke, gozdove in plaže. Na voljo pa
je tudi predel, namenjen živalim.
Morje prav tako nudi velik potencial energije iz obnovljivih virov, kot so sončna, vetrna in energija valovanja. Za zdaj je Noah’s Ark le
idejna zasnova, ki sta si jo zamislia
oblikovalca Aleksandar Joksimović
in Jelena Nikolić iz Srbije. Njun futuristični projekt je na tekmovanju
2012 Skyscraper Competition pritegnil posebno pozornost.
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Zamenjajte kurilno olje z
lesnimi peleti
Cene naftnih derivatov, in s tem tudi
kurilnega olja, še kar naprej rastejo in ni
izgledov, da bi se kaj kmalu ustalile, kaj šele
spustile na ravni izpred leta ali dveh.
Cene so že tako visoke, da že presegajo finančne zmožnosti mnogih gospodinjstev po Sloveniji. Uporabniki iščejo alternativne vire ogrevanja in največkrat je to biomasa.
Predvsem lesni peleti so zanimivi, ker ohranjajo precejšnjo
raven avtomatike, ki so jo uporabniki navajeni pri kurilnem
olju (za razliko od kurjenja drv), po drugi strani pa so potrebne investicije v predelavo kurilnic precej nižje, kot na primer
pri sekancih.

Prehod na ogrevanje s peleti
Da bi lahko izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja uporaba
lesnih pelet, v večini primerov pravzaprav niti ni potrebe po
zamenjavi obstoječega kotla. Potrebno je le dodatno namestiti sistem za kurjenje pelet, katerega glavni del predstavlja
gorilnik na pelete.
V grobem ločimo gorilnike na pelete v dve skupini: take
s hlajeno gorilno komoro in tiste z nehlajeno komoro. V kolikor komora ni hlajena, jo je potrebno potisniti v samo kurišče kotla, da ne bi postala vir toplotnih izgub ali morebitnih
poškodb (opeklin), saj se lahko segreje na nekaj sto stopinj
Celzija. Takšni gorilniki so enostavnejše konstrukcijske izdelave in zato praviloma tudi cenejši. So pa primerni le za kotle
v večjimi kurišči, kot so kotli za kurjenje trdih goriv, medtem
ko pri specialnih kotlih za kurilno olje njihova namestitev
ne pride v poštev. Nekateri proizvajalci sicer ponujajo nekakšne distančnike, vendar v kolikor gorilna komora gorilnika
ni hlajena, je to najmanj neustrezna, če že ne zelo nevarna
rešitev. Je pa tudi jasno, da so nehlajeni gorilniki podvrženi
večjim temperaturnim obremenitvam, zato je tudi njihova
življenjska doba krajša, obenem pa lahko skrajšajo življenjsko dobo samega kotla, če kurišče ni dovolj dolgo in plamen
točkovno pregreva zadnjo steno kurišča.
Po drugi strani gorilniki z hlajeno gorilno komoro takih
težav nimajo. Vodno hlajeni gorilniki hladijo gorilno komoro in se z njihovo montažo načeloma ne posega v sam kotel,
kljub temu pa montaža ni enostavna, saj je potrebno hladilno vodo speljati v sistem centralnega ogrevanja, potrebna
pa je tudi nabava dodatne obtočne črpalke. Druga možnost
je hlajenje z vpihovanjem zraka, katerega prednost je predvsem v enostavnosti montaže, saj dodatna opreme ali insta-

lacije niso potrebne. Potrebno pa je poudariti, da kar nekaj
proizvajalcev reklamira svoje gorilnike kot zračno hlajene,
čeprav je iz njihove konstrukcijske jasno, da to niso!

Gorilnik na pelete Fenix
Med hlajenimi gorilniki izstopa gorilnik Fenix, katerega
konkurenčna prednost pred ostalimi je ravno v enostavnosti vgradnje na obstoječe kotle (tudi specialne kotle na kurilno olje). To omogoča inovativno zasnovana gorilna komora,
ki je zračno hlajena, tako da se ob namestitvi ne posega v
vratca kotla, saj se gorilnik enostavno prisloni/pritrdi na vratca (odprtina v vratcih mora biti 110 mm). Za hlajenje gorilne
komore se sicer uporabi zrak, ki se ga v gorilno komoro vpihava zaradi samega gorenja. S tem, ko ta je isti zrak speljan
po zunanjem obodu gorilne komore, se segreje (in obenem
tako hladi komoro), kar še izboljša kvaliteta gorenja lesnih
plinov v sami gorilni komori, obenem pa ne prihaja do nobenih, omembe vrednih, toplotnih izgub.
Gorilnik Fenix odlikuje tudi napreden in patentiran vžigni sistem, ki deluje na osnovi direktnega kontakta grelne-

Primer kombinacije kotla na trda goriva, gorilnika na pelete s transporterjem
in zalogovnika za pelete
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ga telesa in pelet. To pomeni precej hitrejši vžig pelet (v eni
sami minuti) v primerjavi s klasičnimi sistemi vžiga z vpihovanjem toplega zraka (za vžig je potrebno od tri do deset
minut), hkrati pa pomeni tudi, da je poraba električne energije za ta korak precej nižja (tudi do 50-krat!).
Gorilnik na pelete Fenix ima vgrajen elektronski krmilni sistem, ki omogoča enostavno in učinkovito uravnavanje delovanja gorilnika (vklapljanje in izklapljanje gorilnika
po potrebi ter prehod med različnimi režimi delovanja) in
natančno nastavitev delovanja, saj ima uporabnik možnost
spreminjanja okoli 15 različnih parametrov, da gorilnik prilagodi delovanju lastnim potrebam.

Zahteve za montažo
Obstajajo sicer določene omejitve glede montaže gorilnika Fenix na obstoječe kotle. Načeloma so vsi kotli na drva
ali kombiniranih kotlov drva/olje primerni za montažo gorilnika Fenix, je pa potrebno zagotoviti 60 cm prostora od
vratc (tudi v smeri njihovega odpiranja).
Pri kotlih namenjenim izključno za kurilno olje, pa so
omejitve večje. Poleg zagotovitve potrebnega prostora od
kotla (60 cm), mora biti globina kurišča minimalno 35 cm,
izpušna cev kotla za dimne pline pa premera vsaj 130 mm.
Priporočljivo je, da ima kotel neke vrste vratca, ki se odpirajo na tečaje, ker bo čiščenje pepela s tem precej lažje (uporabnik mora računati na čiščenje vsaj enkrat tedensko, ob
najbolj mrzlih tednih tudi pogosteje), obenem pa je priporočljivo, da je kotel po moči okoli nekoliko večji od dejanskih potreb gospodinjstva, ker bodo s tem izkoristki višji. Za

Gorilnik na pelete Fenix priklopljen na kotel na kurilno olje

grobo oceno potrebne nazivne moči v kW lahko vzamemo
povprečno letno porabo kurilne olja v litrih, to številko delimo z 100 in prištejemo 10.
Gorilnik se dobavi skupaj s transporterjem za pelete
(polžem), ki skrbi za doziranje pelet v gorilnik, odvisno od
potreb (krmiljen je preko elektronskega krmilnega sistema
na gorilniku). Uporabnik tako potrebuje le še primerno posodo, ki bi služila kot zalogovnik za pelete, in seveda nabavo ustrezne količine in kvalitete pelet pri enem od številnih
ponudnikov v Sloveniji in že je pripravljen na precej cenejši
oziroma bolj praktičen način ogrevanja.
Damjan Nemec, Inovateh d.o.o.

@
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NE POZABITE
NA PREZRAČEVANJE
Če imate v stanovanju
zatohel oziroma slab zrak, če
vas moti previsoka vlažnost
in se večkrat slabo počutite,
boste morda tukaj našli
rešitev za vaše težave.
Novejša stanovanja so zgrajena
skladno s predpisi, ki v gradbeništvu
veljajo za gradnjo, s posebno pozornostjo na energetske izgube, kar pomeni dobro izoliran ovoj zgradbe in
kvalitetna zrakotesna okna ter vhodna vrata. Zelo redka stanovanja pa
imajo tudi kvalitetno prezračevanje.
Zmotno je prepričanje, da kuhinjske
nape in ventilatorji v sanitarijah ter
v kopalnici prezračujejo stanovanje.
Omenjene naprave samo črpajo slab
zrak iz stanovanja, dotoka svežega
zraka pa ni. Tako se ustvari podtlak in
ko odpremo vhodna vrata, v stanovanje iz neprezračenih hodnikov običajno še dodatno vdre slab zrak.

Zračenje pomeni na stežaj odpreti
okna vsaj 3 do 5 krat na dan, vsaj za 5
minut. Takšno prezračevanje ni priljubljeno, saj nihče ne mara prepiha, stanovanje pa se pozimi občutno ohladi,
vdor hrupa in pogosto umazano ozračje pa sta še dodaten razlog, da oken
ne odpiramo, razen morda malo na
ventus (oberliht). Stanovanja so zato
slabo prezračevana.

Kako slabo
prezračevanje vpliva na
počutje stanovalcev?
V prostorih je zaznati gost in zatohel zrak, pogosto pa se v vogalih izpostavljenih prostorov nabira vlaga
ali nastanejo madeži plesni.
Štiričlanska družina ob normalnem življenju dnevno v prostor vnaša
10 litrov vlage.
Vlago v prostor vnašamo z dihanjem, znojenjem, kuhanjem, pranjem
in tuširanjem. S tem se ustvarjajo dobri pogoji za razvoj plesni in pršic, ki

so dokazano najbolj nevarni povzročitelji bolezni dihal. Vse to povzroča
slabo počutje, pogoste glavobole, nerazpoloženost, slabo koncentracijo in
pogostejše prehlade.
Zračenje je najbolje prepustiti kvalitetnemu prezračevalnemu
sistemu. Kako pa je z vgradnjo prezračevalnega sistema v že vseljenih stanovanjih?
Naknadno vgrajevanje prezračevanja je bilo do nedavnega zahtevno
in drago. Sedaj pa je tudi na slovenskem trgu zelo enostavno trajno rešiti problem z vgradnjo decentraliziranega prezračevalnega sistema. Naša
rešitev prezračevanja vaših bivalnih
prostorov je učinkovita, kvalitetna,
estetska, energetsko varčna, enostavna in trajna ter cenovno ugodna.

Delovanje
prezračevalnega sistema.
Odvodne enote (ventilatorske
enote) namestimo v prostore, kjer je
koncentracija vlage najvišja oziroma
je zrak najbolj izrabljen. Od tam se izrabljen zrak prenese v prezračevalne
jaške ali v okolico. S tem ustvarimo pogoje (podtlak), ki omogočijo, da skozi dovodne enote priteka svež in čist
zrak; brez prepiha, brez toplotnih izgub, neslišno in enakomerno.
Sistem lahko vsebuje tudi zaščito
pred cvetnim prahom, kar je še posebno pomembno za tiste, ki so nanj
alergični.

Odločite se lahko tudi za
sistem z vračanjem toplote
– rekuperacijo.
Od nedavnega so na trgu tudi sistemi z vračanjem toplote, ki jih je mogoče vgraditi v obstoječe objekte,
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brez posebnih gradbenih posegov.
Delujejo na podlagi toplotnega izmenjevalnika z izkoristkom nad 90%.
Tako je mogoče tudi vašo starejšo hišo
spremeniti v pasivni ali nizkoenergetski objekt.
Novi elementi z vračanjem toplote so v letu 2011 bili pozitivno sprejeti
tudi v Eko skladu RS, kjer vam ob vgradnji takšnega sistema nudijo 25% subvencijo oziroma povračilo denarja.

Glavne prednosti
prezračevalnega sistema:
A) Boljši bivalni pogoji
1. nenehno prezračevanje vseh
prostorov brez odpiranja oken,torej
brez prepiha
2. vedno dovolj svežega filtriranega zraka,
3. zunaj ostanejo: prah, hrup, veter, pršice in tudi cvetni prah – manj
alergij
4. iz vseh prostorov se odvajajo
slab zrak, vonjave iz kuhinje, kopalnice in sanitarij, škodljivi hlapi (barv,
topil, pohištva, preprog, čistil in drugi hlapi)

5. iz stanovanja se izloča vlaga
in tako preprečimo možnost pojave
plesni
6. nastane minimalna izguba toplote, ker ni potrebe po odpiranju
oken ali vrat.
Vse naštete prednosti prezračevalnih sistemov bistveno izboljšujejo mikroklimatske pogoje bivanja, pripomorejo k boljšemu
zdravju, kar je pomembno zlasti za
otroke in starejše prebivalce.
B) Prihranki pri ogrevanju

Kvalitetni prezračevalni sistemi so izdelani v skladu z zahtevami Uredbe o prezračevanju in varčevanju z energijo (PURES), ki sledijo
nemškim nizkoenergijskim standardom (DIBt). Triletne analize spremljanja porabe energije v prezračevalnih objektih z decentraliziranim
sistemom so pokazale, da sistem privarčuje 29% energije, v primerjavi z
zračenjem z odpiranjem oken, kar pomeni, da se investicija povrne v 6 letih,
sistem pa bo deloval še dolgo po tem.

PREZRAČEVANJE BREZ TOPLOTNIH IZGUB
LUNOS d.o.o., ROBBOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

www.lunos.si − info@lunos.si

NAJSODOBNEJŠI REKUPERATORSKI SISTEM LUNOS E2

POHITITE IN SI ZAGOTOVITE ŠE:
25% Subvencije Eko sklada

PREDNOSTI:
- toplotni izkoristek nad 90%
- poraba energije, le 0,05W/m3/h
- neslišno delovanje, le 17 db

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 73 13
in z veseljem vam bomo svetovali
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NOVI KOREKTOR
VOLUMNA PLINA – ELSTER
EK280
Novi korektor proizvajalca Elster,
EK280, združuje lastnosti, ki jih običajno najdemo le pri računalnikih
pretoka plina (“Flow computerjih”),
kljub temu pa ostaja prav tako učinkovit, kot običajen korektor volumna
plina. Pri novi napravi želimo izpostaviti vgrajen modem GSM/GPRS, ki se
lahko v primeru, da se korektor napaja baterijsko, uporablja tudi v nevarnih
območjih (Ex cona 1). Celo baterijsko

napajana naprava omogoča dnevne
prenose podatkov in to ob življenjski dobi baterije 5 let. Z vgrajenim napajalnikom za povezavo z zunanjim
virom električnega napajanja, pa se
lahko v celoti izkoristi vse možnosti
naprave. V tem primeru baterije, ki so
v napravi, zagotavljajo napajanje brez
prekinitev v primeru izpada zunanjega vira električne energije.
Novi EK280 je mogoče poveza-

ti s plinomerom, ne samo s pomočjo
nizkofrekvenčnega dajalca impulzov,
ampak tudi z visokofrekvenčnim dajalcem impulzov. Prav tako podpira povezavo s številčnicami Absolut
Encoder. Tako se ga lahko uporabi,
ne zgolj za namene obračuna porabe
plina, ampak tudi za nadzor nad trenutnim pretokom plina, kar je sicer
značilno za računalnike pretoka plina.
Naprava ponuja skupno kar 6 vhodnih
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priključkov. Če sta na primer dva vhodna priključka v uporabi za povezavo
s plinomerom, so ostali štirje vhodni
priključki na voljo za priključitev različnih statusnih vhodov (npr. za diferenčno tlačno stikalo, za varnostni zaporni ventil regulatorja in podobno).
Priključitev dodatnega tlačnega
ali temperaturnega senzorja omogoča zajemanje in nadziranje nadaljnjih
izmerjenih vrednosti. Tako se lahko na
primer spremlja vhodni in izhodni tlak
plinovodne napeljave.
Poleg vgrajenega modema GSM/
GPRS, je na voljo tudi prilagodljiv serijski vmesnik za povezavo nadaljnje
zunanje naprave – na primer na RTU
(Remote Terminal Unit) za prenos odčitka stanja plinomera, ostalih izmerjenih vrednosti in statusnih informacij
v sistem SCADA. Tako se lahko korektor EK280 uporablja, ne le zgolj kot
korektor pretečenega volumna plina,
ampak tudi za nadzor sistema. Za ta
namen korektor podpira različne načine protokola Modbus. EK280 ne zagotavlja podatkov zgolj na zahtevo
(“slave”), ampak jih prenaša tudi avtomatsko (“master”) in to celo v primeru
baterijskega napajanja.
Poleg protokola Modbus podpira korektor EK280 še dva dodatna podatkovna protokola, ki se ju
lahko preko modema ali preko serijskega vmesnika uporabi neodvisno drug od drugega. Z zagotovitvi-

EK280

Nadzor merilno-regulacijske postaje

2. p-senzor (opcija)
Filter z
diferenčnim
tlačnim
Varnostni
stikalom
zaporni
ventil
vhodni
tlak

Zaračunavanje/ EDM

2. T-senzor (opcija)

preko
GSM ali
GPRS (TCP/IP)

Status inputs

Nadzor
skupno do
5 dodatnih
vhodov

Vb

p T

npr. preko
RS232/485/422
in Modbus na
SCADA sistem

Nf/
Vf/
Encoder

Shema

jo široko razširjenega protokola IEC
62056-21, je zagotovljena kompatibilnost s predhodnimi Elstrovimi korektorji tipa EK ki se jih zato lahko odčita
tudi z različnimi, že uveljavljenimi sistemi MDM. Dodatno pa je implementiran še protokol DLMS / COSEM. Tako
Elster dosledno sledi mednarodnim
standardom za podatkovne komunikacije, kar zagotavlja, da bo v prihodnosti zagotovljen tudi šifriran prenos podatkov.
Novi EK280 omogoča posodobitev programske opreme na daljavo, v skladu z direktivo WELMEC 7.2.
Pri Elstru dosledno sledijo mednaro-

dnim standardom za podatkovne komunikacije in s pomočjo kriptografije
zagotavljajo varen prenos podatkov
tudi v prihodnosti. EK280 se tudi po
namestitvi v sistem lahko redno posodablja in nadgrajuje, kar zagotavlja
varno naložbo za prihodnost.


SEJEM
Energetika Celje
hala L

M&K Seibert d.o.o.
Zabukovica 47d, Griže
www.seibert.si
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VSE V ENEM NOVI ROTACIJSKI PLINOMER
ELSTER RABO®
Naše stranke uporabljajo Elster-Instromet rotacijske plinomere RVG in IRM že 20 let. Sedaj smo v praksi potrjene
dobre lastnosti rotacijskih plinomerov tipa RVG in IRM in na
novo razvite tehnologije združili v en izdelek. Novi rotacijski
plinomer je prepričljiv - združuje vrsto, v prihodnost usmerjenih elementov in odgovarja zahtevam trga. Zato smo ga
poimenovali RABO ® (Rotary All By One) – enostavno vse v
enem.
Za razvoj novega rotacijskega plinomera je bil zbran dolg
spisek zahtev, začenši s preizkušenimi dobrimi lastnostmi
obstoječih rotacijskih plinomerov RVG in IRM, z upoštevanjem novih zahtev trga, nizkimi obratovalnimi stroški in ne
nazadnje tudi izbira edinstvenega in unikatnega imena.
Pri pregledu tehničnih značilnosti rotacijskega plinomera RABO ®, se je vredno ozreti nazaj, na prednosti obstoječih
rotacijskih plinomerov RVG in IRM, kot tudi naprej, v prihodnost usmerjene lastnosti novega izdelka.

Prednosti rotacijskih plinomerov RVG:
 univerzalna vrtljiva številčnica (Absolute-ENCODER
S1D);
 mazanje z oljem na sprednji strani plinomera;
 okolju prijazna prevleka na aluminijastih ohišjih plinomera – Hart-Coat®;
 več kot 200.000 plinomerov v uporabi po vsem svetu.

Prednosti rotacijskih plinomerov IRM:
 kompaktne dimenzije plinomera;
 številčnica na sprednji strani plinomera omogoča vertikalno ali horizontalno vgradnjo;
 kvadraten batni profil s kratkimi batnimi osmi;
 robustni kroglični ležaji.

Dodatne, nove lastnosti rotacijskega
plinomera RABO®:
 znižani stroški poslovanja zaradi daljših servisnih intervalov (pet let);
 enotna osnova za številčnico S1, ki jo je možno nadgraditi s številčnico Absolute-ENCODER;
 povečana merilna prostornina zagotavlja manjši padec tlaka;
 nižja hitrost batov omogoča tišje delovanje;
 krajša vgradna globina ohišja omogoča manjše odmike od sten pri vgradnji plinomera;
 uskladitev odobrenega temperaturnega območja delovanja po MID / PED / ATEX (-25 °C do +70 °C).
Vse navedene lastnosti so bile vključene v zasnovo novega RABO ® rotacijskega plinomera. Še posebej je treba
poudariti vzdrževanje. Trajno mazani kroglični ležaji novega rotacijskega plinomera, zagotavljajo menjavo olja na le
vsakih pet let. Po preteku petih let je treba zgolj zamenjati olje v plinomeru zaradi meroslovnih učinkov pri staranju
olja.
Prav tako je treba poudariti, da sta meroslovni odobritvi
MID (PTB) in PED (DVGW) sedaj v skladu z odobritvijo ATEX
o skupnem temperaturnem območju od -25 °C do +70 °C. Ta
uskladitev omogoča vsestranskost RABO ® rotacijskega plinomera, brez temperaturnih omejitev.
Rotacijski plinomeri RABO ® bodo na voljo v velikosti
od G16 do G250, z aluminijastim ali litoželeznim ohišjem.
Proizvodnja se bo pričela z rotacijskim plinomerom RABO ®
z aluminijastim ohišjem. RABO ® z aluminijastim ohišjem bo
mogoče naročiti junija 2012, z litoželeznim ohišjem pa od
septembra 2012. Serijska proizvodnja novega RABO ® bo stekla v tretji četrtini leta 2012.
Razvili smo nov, v prihodnost usmerjen izdelek, ki vam
bo pomagal znižati stroške. Izkoristite te izboljšave – sedaj
lahko dobite “vse v enem”!
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Rezalec plastičnih
odtočnih cevi P-TEC
5000
Za rezanje in posnemanje plastičnih tankostenskih cevi v enem koraku
in le nekaj sekundah!
Izdelek P-tec 3240 je bil prvi rezalec na tržišču, s katerim
je možno brez težav napraviti čist in raven rez na plastičnih
odtočnih ceveh, premera 32 in 40 mm. Sedaj RIDGID razširja
svojo ponudbo s povsem novim izdelkom P-TEC 500, ki se
ga lahko uporablja za rezanje 50 mm cevi!
Z rezalcem P-TEC 5000 lahko režete 50 mm odtočne cevi
PVC /PP in PE veliko hitreje kot z ročno žago. Ni več potrebe
po dodatnem orodju za posnemanje, ker se pri rezanju že v
istem koraku samodejno oblikuje tudi rob!

Izdelek P-TEC 5000 odlikuje odprta oblika
čeljusti, ki omogoča:

Tehnični podatki:
Naziv……………………………… RIDGID P-TEC 5000
Kataloška št……………………… 40868
Teža………………………………. 0,3 kg
Kapaciteta……………………….. izključno 50 mm
Debelina stene…………………... < 2,5 mm
Namenjeno za materiale………... PVC / PP / PE

Na voljo tudi…………………….. RIDGID P-TEC 3240
Kataloška št……………………… 37463
Kapaciteta……………………….. 32 in 40 m

 manjši upor pri rezanju cevi;
 rezanje brez natikanja na cev;
 rezanje 50 mm cevi z vsadnim delom na obeh 		
koncih.

P-TEC 5000 rezalec plastičnih odtočnih cevi
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Za rezanje in posnemanje
plastičnih tankostenskih cevi v enem
koraku in le nekaj sekundah!
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€ 24,99

brez DDV

ZA 50 MM CEVI!

P-TEC 5000 rezalec plastičnih odtočnih cevi

Za rezanje in posnemanje plastičnih tankostenskih cevi v enem koraku in le nekaj sekundah!

Metalka Zastopstva Torna d.o.o.
Pot k sejmišču 30, Si-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: +386 (1) 563 40 50
www.torna.si
E-mail: info@torna.si
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Sodobni dimniki
v nizkoenergijskih in
pasivnih zgradbah
Dimniški sistemi, ki se
vgrajujejo v pasivne
stavbe morajo ustrezati zelo
strogim zahtevam, ki jih
narekujejo standardi za pasivno gradnjo. Poleg zahtev,
ki jih morajo izpolnjevati
glede požarne varnosti in
odpornosti na delovanje
agresivnih spojin, morajo
biti izvedeni zrakotesno ter
brez toplotnih mostov.
Klasični dimniki za vgradnjo v pasivne stavbe sami po sebi niso primerni, oz. bi jih bilo možno za tovrstno
vgradnjo prilagoditi s posegi, ki bi izvedbo zelo podražili. Enostavno povedano, potrebno bi jih bilo dodatno
toplotno izolirati, s posebnimi premazi oz. maltami zagotoviti zrakotesnost,

vgraditi elemente za preprečitev nastanka toplotnih mostov in še tako bi
se znale pojavljati težave pri tesnenju
vratc, priključkov itd. Klasični dimniki
so torej primerni za večino ostalih gradenj, pasivne stavbe pa zaradi zahtevnosti narekujejo vgradnjo le najbolj
dovršenih dimniških sistemov.

Sodobni dimniki morajo
biti odporni proti vlagi
Razvoj kurilnih naprav je bil v zadnjih desetletjih zelo intenziven, saj
je tržišče zaradi stalne rasti cen fosilnih goriv, ekološke ozaveščenosti in
prehajanja na čistejše energente zahtevalo vedno bolj izpopolnjene kurilne naprave z visokimi izkoristki. Poleg
tega se je začela zelo množično uveljavljati tudi kondenzacijska tehnika,
ki za dimnike predstavlja še dodatne
zahteve. Če pogledamo precej nazaj,
sta se kot energenta pri nas večinoma
uporabljala premog in drva. Kurjenje s
tema energentoma je zahtevalo od dimnikov predvsem odpornost na visoke temperature oz. vžig saj, saj je zaradi intenzivne tvorbe saj in katranskih
oblog (ki so posledica slabega zgorevanja), pogosto prihajalo do dimniških požarov.
Pri kurilnem olju in plinu se pojavljajo druge težave. Pri obeh energentih gre namreč za zgorevanje ogljikovodikov, kar pomeni, da sta proizvoda
zgorevanja večinoma CO2 in vodna
para. No, ta para pa pri sodobnih kurilnih napravah zaradi nizkih temperatur dimnih plinov pogosto kondenzira, kar je v nekaterih primerih

lahko zelo izraženo. Dimniki morajo biti zato dodatno odporni tudi na
delovanje kondenzata, torej odporni
na vlago. Vendar to še ni vse. V gorivu
(zlasti olju) je še vedno določen delež
žvepla, ki s kondenzirajočo vlago tvori kislino, ki škodljivo deluje na material dimniških tuljav. Torej je potrebno
za dimniške tuljave uporabljati le izredno kvalitetne materiale, ki so odporni na temperaturo in kislino.

Prvi dimnik za pasivne hiše
Dimnik Schiedel Absolut je najnovejši univerzalni dimniški sistem, ki
ustreza vsem najzahtevnejšim pogojem, ki se pojavljajo v sodobni kurilni
tehniki, ne glede na izvedbo kotlov ali
vrsto uporabljenega goriva. Schiedel
Absolut je tudi prvi dimniški sistem na
tržišču, ki je uspešno prestal zahtevne teste za vgradnjo v pasivnih zgradbah. Na osnovi izredno dobrih začetnih rezultatov in odziva kupcev, so ga
za uporabo v pasivnih zgradbah prilagodili skozi nekajletni razvoj in nekaj dodatnih modifikacij. Spremenjen
je bil zračnik ob dimniku, ki služi za
dovod zraka za zgorevanje in je sedaj
dodatno toplotno izoliran, s čimer je
preprečen prehod toplote skozi stene dimniških plaščev. Bistvena novost
pa sta Termo elementa, ki preprečujeta nastanek toplotnih mostov, na
do sedaj najbolj kritičnih mestih dimnika – prehodu dimnika skozi streho in stiku dimnika s talno ploščo. Na
prehodu skozi izolacijski sloj v strehi
se vgrajuje Termo ločilni člen, ki ima
nosilni dimniški plašč, ločen z izola-
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cijskim elementom, ki preprečuje nastanek toplotnega mostu na prehodu
dimnika skozi streho, celoten dimnika
pa se v pasivnih stavbah postavi še na
Termo podstavek, ki preprečuje prehod toplote oz. nastanek toplotnega
mostu med peto dimnika in temeljem
stavbe.

Dovod zraka za
zgorevanje
Pasivne zgradbe so zelo občutljive
in natančno izvedeni sistemi, ki morajo imeti, poleg zahtevanih toplotno
izolacijskih lastnosti, tudi zrakotesno
izveden ovoj stavbe ter vgrajen prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote. Kurilne naprave porabljajo za zgorevanje precejšnjo količino zraka, ki ga
običajno zajemajo iz prostora v katerem so nameščene, to pa v povezavi
z zgoraj omenjenim prezračevalnim
sistemom pomeni, da bi imele klasične kurilne naprave v pasivnih stavbah
zaradi odvajanja dimnih plinov s pod-

tlakom zelo moteno delovanje, oz. bi
v primeru vgrajenega ventilatorja za
dovod zraka motile delovanje prezračevalnega sistema.
Torej se lahko v pasivnih zgradbah
uporabljajo le kurilne naprave, ki delujejo neodvisno od zraka v prostoru. To so naprave, ki so proti prostoru,
v katerem so vgrajene tesno zaprte,
zrak za zgorevanje pa se do njih dovaja po posebnem kanalu ali jašku, ki
pa mora biti ustrezno toplotno zaščiten, da ne povzroča toplotnih mostov.
Naj še enkrat poudarimo, da se lahko v
pasivnih stavbah vgrajujejo le kurilne
naprave, ki so razvite posebej za tovrstne stavbe.

KINGFIRE–PARAT –
kaminski modul integriran
v dimnik
Schiedlov
kaminski
modul
KINGFIRE-PARAT je kompaktna, tovarniško sestavljena ogrevalna enota, primerna tudi za vgradnjo v nizko- 
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energijske in pasivne zgradbe. Enota
je sestavljena iz betonskega jaška, v
katerega je vgrajen moderen kaminski vložek. Prezračevalne rešetke, ki
so potrebne za toplozračno ogrevanje, so že vgrajene na jašku in kaminu
zagotavljajo zanesljivo konvekcijo toplega zraka. Betonski jašek zagotavlja
tudi zanesljivo požarno varnost pri
vgradnji modula v montažnih stanovanjskih hišah.
Tehnološki in praktični vrhunec
predstavlja integriran kaminski vložek, ki je konstruiran za delovanje, neodvisno od zraka v prostoru. Tako prostoru, v katerem je kamin postavljen,
ne odvzemamo zraka, potrebnega za
zgorevanje, temveč se ta dovaja po
navpičnem dovodnem jašku z vrha
dimnika. Moderna tehnika zgorevanja zagotavlja neoporečno delovanje

in najboljšo izrabo goriva. Pri izkoristku, ki znaša kar 84 % ima KINGFIREPARAT senzacionalno nizke emisije
prašnih delcev – samo 27 mg/m3 in
že danes dosega vrednosti, ki bodo
v EU stopile v veljavo šele leta 2015.
To pa so vrednosti, ki jih dosegajo le
najmodernejša kurišča na lesne pelete. Patentiran način vstavljanja kaminskega vložka omogoča tudi njegovo
enostavno servisiranje ali zamenjavo.
Schiedel KINGFIRE-PARAT ima pridobljeno Evropsko tehnično soglasje
tudi za istočasno obratovanje s prezračevalnimi napravami, kar ga skupaj z zasnovo delovanja in toplotno
močjo 7 kW postavlja za idealno sekundarno kurišče za vgradnjo v nizkoenergijske in pasivne zgradbe.
Betonsko ohišje kaminskega modula Schiedel KINGFIRE-PARAT je tlo-

risnih dimenzij 55x55 cm in dobavljivo v dveh etažnih višinah 2,64 ali 2,94
m, v hišo pa se vgradi že v grobi gradbeni fazi. V njem so do vrha ohišja tovarniško izvedene povezave kaminskega vložka z dimnikom in jaškom
za dovod zgorevalnega zraka (dodaten kanal za dovod zraka torej ni potreben). To pomeni, da dimnika v etaži, kjer je postavljen KINGFIRE-PARAT
ni potrebno postaviti, s tem pa kupec privarčuje na prostoru in stroških
vgradnje dimnika v tej etaži. Dimniški
sistem Schiedel ABSOLUT se prične
graditi šele z vrha kaminskega modula dalje. Prehod med kaminskim modulom in dimnikom zagotavlja zanesljivo in hitro gradbeno povezavo z
dimovodno napeljavo, zagon kurilne
naprave pa je možen v zelo kratkem
času.

Z EVROPSKIMI PROJEKTI DO
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
V PODJETJIH IN LOKALNIH
SKUPNOSTIH
Janez Petek, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj
Slovenija je te dni na razpotju. Odločiti se moramo, ali
bomo v prihodnost našo državo peljali po poti skrbnega gospodarjenja, skromnosti, pridnosti, znanja in delavnosti ter
sonaravnega razvoja ali pa bomo nadaljevali sedanjo pot
požrešnosti, lakomnosti in lenobe. Pravzaprav je odgovor
na dlani in nimamo izbire. Sonaravni razvoj je edina alternativa in tega, vključno z razvojem, inovacijami in večanjem
konkurenčnosti našega gospodarstva, moramo nujno začeti tudi izvajati.
Da imamo potencial v znanju in kadrih, kaže množica
podjetij in zavodov, ki sodelujejo v domačih in evropskih
raziskovalnih, aplikativnih ter drugih projektih. Lokalna
energetska agentura Spodnje Podravje iz Ptuja (LEA Ptuj),
ki pod mandatom IEE programa skrbi za trajnostni energetski razvoj v Spodnjem Podravju, je ena takšnih institucij. LEA
Ptuj, skupaj s partnerji, s pomočjo in v okviru sofinaciranja
evropskih projektov, nudi lokalnim skupnostim ter lokalne-

mu gospodarstvu kvalitetne energetske storitve po sprejemljivh cenah. EU projekte prilagajamo potrebam občin in
podjetjem na različnih področjih, od učinkovite rabe energije (URE), uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) in spodbujanja energetskih ter okoljskih inovacij.

Izvajanje razvojne strategije
LAS »Društvo Bogastvo podeželja ob
Dravi in v Slovenskih goricah« občin Ptuj,
Kidričevo, Hajdina, Markovci, Destrnik,
Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci,
Dornava in Trnovska vas«

V okviru projeta LEA Ptuj se bo skupaj izvajalo 15 delav-
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nic za občane na temo URE in OVE, ter delavnica o energetski učinkovitosti za upravljalce objektov.
V letošnjem letu smo že izvedli 4 delavnice v MO Ptuj,
občini Kidričevo in občini Hajdina. Delavnica je tudi svetovalne narave, vabljeni pa so občani, ki jih ali zanima problematika URE in OVE ali nameravajo izvajati energetsko rekonstrukcijo svojih domov ali pa vlagati v OVE. Na delavnicah
so občanom na voljo strokovnjaki iz posameznih področij: energetskih rekonstrukcij fasad in stavbnega pohištva,
ogrevanja, proizvodnje bioplina in soproizvodnje toplotne
ter električne energije, fotovoltaike, sprejemnikov sončne
energije, ogrevanja na lesno biomaso, toplotnih črpalk in
sofinanciranja teh investicij.
Odziv občanov je nad pričakovanji, zanimanje je izredno
veliko, poprečno beležimo obisk med 50 in 60 občanov na
delavnico, kar znese pričakovano število udeležencev 900
za vse udeležene občine.

PROFORBIOMED – PROmotion
of the residual FORestry BIOMass in the
MEDiterranean Basin

V projektu sodeluje 18 partnerjev iz Italije, Grčije, Francije,
Španije, Portugalske in Slovenije. Iz Slovenije sta partnerja
LEA Ptuj in Gozdarski inštitut Slovenije (GIS).
V okviru projekta partnerji izvajamo analizo razpoložljivosti lesne biomase in možnosti njene uporabe za ogrevanje v daljinskih sistemih ter analizo soproizvodnje toplote,
električne energije in hladu. V Sloveniji vzpostavljamo dva
Grozda: Od sonaravne proizvodnje lesne biomase do njene energetske izrabe. GIS je zadolžen za sonaravno proizvodnjo lesne biomase in vzpostavitev takšnih postopkov
ter proizvodnih procesov, da bomo zagotovili dolgoročni
obstoj in sonaravni razvoj gozdov ob sobivanju energetske
izrabe. GIS bo proučil možnosti plantaž lesne biomase v različnih kulturah. LEA Ptuj je zadolžena za njeno učinkovito
energetsko izrabo, za ogrevanje oz. soproizvodnjo toplote,
električne energije in/ali hladu.
Vzpostavljena bosta dva biomasna energetska grozda. Prvega ustanavljamo na Primorskem, ob sodelovanju
Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA), Tolminskega
gozdnega gospodarstva in enajstih občin. Drugega bomo
ustanovili v Spodnjem Podravju, ob sodelovanju lokalnih
skupnosti in gozdnih gospodarstev ter lastnikov gozdov. V
grozd bomo povezali lastnike gozdov, gozdna in kmetijska
gospodarstva, kot tudi proizvajalce lesne biomase (lesnih
sekancev), uporabnike toplote (občine z javnimi objekti, ki se
ogrevajo na neobnovljive energijske vire in gospodinjstva),

investitorje v daljinske sisteme ogrevanja na lesno biomaso
z ali brez soproizvodnje (DOLB), strokovna združenja in nevladne okoljske ter energetske organizacije. Organizacijsko
strukturo sonaravne proizvodnje in izrabe lesne biomase
bomo izvedli s sistemom inteligentnega omrežja (SMART
GRID), ki jo s partnerji razvijamo v namen izvedbe tega projekta. LEA Ptuj v okviru projekta že izdeluje študije izvedljivosti in išče lokacije ter financerje takšnih sistemov (DOLB).

RECOMMEND: From eco-management to
eco-innovation

Mala in srednja podjetja so gonilo razvoja novih proizvodov in storitev. Mnoga imajo vzpostavljene in certificirane sisteme kvalitete po standardih, serije ISO 9000, sisteme
ravnanja z okoljem po standardu ISO 14000 in vzpostavljen
sistem inovacij ter invencij. Na področju energetike se trenutno uveljavlja standard ISO 50001 za sisteme energetskega upravljanja. Za področje okolja v EU velja tudi standard
EMAS, ki je od ISO 14001 širši, saj je v okviru tega standarda
obvezno obveščanje javnosti. Podjetja, ki imajo vzpostavljene te sisteme, imajo v svojo organizacijsko strukturo vgrajen način nenehnih izboljšav po Demingovem krogu. V tem
projektu pa želimo, poleg predstavitev prednosti EMAS-a
malim in srednjim podjetjem, pomagati vzpostaviti sistem
eko- invencij in eko- inovacij kot stalni in kontinuiran način
izboljševanja postopkov ter procesov. Prenos znanj in izkušenj bo potekal preko avstrijskega partnerja, saj je Avstrija
na področju vzpostavitve sistemov EMAS in eko- inoviranja
ena vodilnih držav v EU. Končni rezultat triletnega projekta
bo izdelana državna strategija uvajanja EMAS-a in eko- inoviranja, ki jo bo potrdilo odgovorno resorno ministrstvo RS.

RE-GREEN – Regional policies towards
GREEN buildings

Zgradbe s svojo 40 % porabo vse energije (toplotne,
električne in hladilne) znatno prispevajo k globalnemu segrevanju. 12 % vseh zgradb je v lasti države in lokalnih skupnosti. Te zgradbe v največji meri uporabljajo neobnovljive energijske vire. Namen projekta je pomagati regijam in
lokalnim skupnostim pri kreiranju, vzpostavljanju in izvajanju zelene politike pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukcijah,
vzdrževanju in obratovanju javnih zgradb kot so šole, vrtci, 
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zdravstveni domovi, domovi ostarelih občanov, bolnice, občinske stavbe in druge zgradbe v lasti ali upravljanju lokalnih skupnostih z namenom izboljšati energetsko učinkovitost in v čim večji meri preiti na obnovljive energijske vire in
tako pomagati vzpostaviti ti. zelene regije. V okviru projekta
bo 10 partnerjev iz EU prispevalo k izboljševanju regionalne sonaravne politike v smeri vzpostavljanja zelenih regij z
novo paradigmo Zelene ekonomije s posebnim poudarkom
na javnih stavbah. Pri tem si bomo pomagali z znanimi primeri iz EU in sveta, te prakse bomo prenesli na lokalni in
regionalni nivo partnerskih držav in tako posredno vplivali
na spremembo obstoječih politik. Predvsem se bomo oprli
še na izvajanje zelenih javnih naročil, ki morajo imeti vodilni vpliv pri uvajanju energetske učinkovitosti in obnovljivih
virov energije v stavbah.

VARČUJ/ŠTEDI

Javna razsvetljava je z izvajanjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja postala pomemben
dejavnik pri vzpostavljanju sonaravnega razvoja na lokalnem nivoju. Analize kažejo, da je mogoče s pametno rekonstrukcijo prihraniti, samo z zamenjavo obstoječih energijsko
potratnih svetilk do 35 % električne energije, s pametno regulacijo pa še dodatnih 25 % - 30 % električne energije in
80 % vzdrževalnih stroškov. Vgrajevanje najboljših razpo-

ložljivih tehnologij (BAT) je nujno, če želimo znižati porabo
električne energije iz sedanjih 85 kWh/a na prebivalca na,
z uredbo predpisanih, 44,5 kWh/a po prebivalcu. LED svetilke so v zadnjih letih postale standard pri rekonstrukcijah
sistemov javne razsvetljave, PCL, brezžični sistemi regulacije
pa omogočajo dodatne prihranke, saj JR obratuje s takšno
intenziteto, kot je v danih okoliščinah potrebna. Na določenih mestih, v določenem času, pa jo lahko celo ugašamo, kar
omogoča še dodatne prihranke.
V tem prekomejnem projektu IPA SLO-HR na slovenski
strani, razvijamo novo brezžično regulacijo javne razsvetljave s programskim orodjem in novim konceptom rekonstrukcij JR v mestnih središčih, ki so zaščitena kot kulturna
dediščina, npr. staro mestno jedro mesta Ptuj. Izdelan je
energetski pregled sistema JR, na njegovi osnovi pa bo izdelana popolna projektna dokumentacija za energetsko rekonstrukcijo, vključno s prijavo na nepovratna sredstva. Vse
naše dosedanje izkušnje bomo prenesli v dvojezični priročnik za rekonstrukcije in skupaj izdelali še predlog Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja za Hrvaško.

Zaključek
LEA Ptuj se uspešno uveljavlja kot regijska strokovna in
neodvisna organizacija za izvajanje sonaravnega energetskega nivoja na regionalnem ter lokalnem nivoju. Njena
pomoč pri odločanju na lokalnem nivoju je pomebna toliko, kot je velika njena integriteta. Strokovni kader, ki ga sestavljajo izkušeni inženirji- energetiki in ekonomisti, je tako

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

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

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

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

Nafti Petrochem, rekonstrukcijo Komunalne čistilne naprave Odranci itd.
Če imate željo izvesti energetsko rekonstukcijo podjetja
ali stavbe, optimirati procese,
uvajati inovativne energetske in okoljske rešitve, znižati
proizvodnjo odpadkov, emisij in odpadne vode je podjetje Steng-nacionalni center za
čistejšo proizvodnjo pravi partner za vas. Visoko raven profesionalnosti odraža tudi Zlato priznanje za inovacije na
energetskem področju Štajerske gospodarske zbornice in
Bronasta diploma GZS.
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kos vsem izzivom lokalne energetike ter izvajanja energetske politike na lokalnem nivoju. V štirih letih obstoja je LEA
Ptuj izdelala preko 35 razširjenih energetskih pregledov
stavb, sistemov javne razsvetljave in podjetij, 20 lokalnih
energetskih konceptov, načrtov javne razsvetljave, odlokov
za podeljevanje koncesij za daljinska ogrevanja, predlogov
razpisov in študij izvedljivosti v energetske rekonstrukcije ter daljinska ogrevanja na lesno biomaso. Cilj delovanja

LEA Ptuj je pomagati vzpostaviti energetsko čimbolj neodvisno regijo Spodnje Podravje, ki bo poleg energetskih prihrankov prinesla tudi nova delovna mesta. Tako imamo v
naši sredini tudi dodiplomske in podiplomske študente, ki
s svojo vnemo in svežino dodatno prispevajo k uresničevanju postavljenih ciljev ter pomagajo krepiti regijsko sodelovanje občin, vladnih in nevladnih organizacij, industrije ter
financerjev.

Lokalna energetska
agentura
Spodnje Podravje
Krempljeva ulica 1, 2250 Ptuj SI-Slovenija
Tel: 05 99 74 658, Faks: 05 99 78 002
www.lea-ptuj.si, E-mail: info@lea-ptuj.si
Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega
energetskega razvoja (LEA Ptuj) je ustanovila Mestna
občina Ptuj, na podlagi uspešne prijave za njeno sofinanciranje iz programa Inteligentna energija Evrope.
Delovanje LEA Spodnje Podravje pokriva naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornavo, Gorišnico,
Hajdino, Juršince, Kidričevo, Majšperk, Makole,
Markovce, Oplotnico, Ormož, Podlehnik, Poljčane,
Ptuj, Rogaško Slatino, Rogatec, Trnovsko vas, Slovensko
Bistrico, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Zavrč in Žetale.
LEA Ptuj je član Konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije in tesno sodeluje z vsemi energetskimi
agencijami na Hrvaškem ter z agencijami iz držav EU v
okviru bilateralnih in evropskih projektov. Glavna naloga lokalne energetske agenture LEA Spodnje Podravje
je izvajanje energetskega upravljanja občin, ki zajema
izvajanje lokalnega energetskega koncepta in energetskega knjigovodstva javnih stavb ter izdelava energetskih izkaznic stavb. Za občine izvajamo tudi druge naloge in sicer:
 komplet dejavnosti energetskih rekonstrukcij
objektov in sistemov javne razsvetljave: razširjeni energetski pregled, izdelava PZI projektov rekonstrukcije,

izdelava IP in DIIP, izdelava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za rekonstrukcijo, nadzor nad rekonstrukcijo v imenu investitorja;
 izdelava in obnova lokalnih energetskih konceptov občin, izdelava terminskih planov ter izvajanje aktivnosti, vključno s poročanjem o izvajanju resornim
ministrstvom;
 projektiranje energetskih rekonstrukcij in nadzor
v javnem sektorju;
 energetsko upravljanje občin, ki zajema permanentno svetovanje s področja energetike, iskanje finančnih sredstev za doseganje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije, koordiniranje
in/ali izvajanje aktivnosti ter ukrepov iz lokalnih energetskih konceptov;
 izdelovanje študij izvedljivosti, idejnih in drugih
študij na energetskem področju in z energetiko povezanimi področji;
 izvajanje domačih in mednarodnih projektov, z
namenom nuditi občinam dodatne in cenejše storitve
na področju trajnostnega energetskega razvoja;
 razširjene energetske preglede stavb in industrije po predpisani metodologiji RS, z namenom poiskati
ekonomsko sprejemljive ukrepe za doseganje energetskih prihrankov.
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STANJE IN SMERI RAZVOJA
ZAŠČITNIH STIKAL
NA DIFERENČNI TOK V LUČI
NOVIH STANDARDOV
IN NOVIH NAČINOV UPORABE
mag. Mitja KOPRIVŠEK, univ. dipl. inž. el.
ETI, d.d.
mitja.koprivsek@eti.si

Matija STREHAR, univ. dipl. inž. el.
ETI, d.d.
matija.strehar@eti.si

Povzetek

dročju mednarodne in nacionalne standardizacije na področju zaščitnih stikal na diferenčni tok. Poudarek bo predvsem na spremembah teh standardov v zadnjih letih in
vplivu teh sprememb na uporabo stikal v praksi. V tem delu
bodo predstavljene tudi nekatere proizvodne novosti, ki se
zadnje čase pojavljajo na trgu, s posebnim poudarkom na
navodilih za uporabo teh stikal, ki jih je IEC izdal kot tehnično poročilo.
Med standardi s področja zaščitnih stikal na diferenčni
tok (RCD) bi omenili predvsem naslednje:
IEC 61008, 3. izdaja (2010): Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Zaščitna stikala na diferenčni
tok brez vgrajene nadtokovne zaščite
To je osnovni standard za zaščitna stikala na diferenčni
tok (po domače imenovana tudi stikala FI ali pa FID). Zahteve
tega standarda morajo poznati predvsem proizvajalci zaščitnih stikal in preizkuševalci v laboratorijih. Za same uporabnike pa podrobno poznavanje vsebine tega standarda niti
ni nujno, vsaj ne celotne vsebine.
Na terenu se praviloma vedno znova ugotavlja, da zaščitna stikala na diferenčni tok ne delujejo zanesljivo in da je
relativno visok odstotek stikal, ki pri pregledu odpovedo. V
ta namen so bili v preteklosti dodani t. i. 28-dnevni ciklični
preskusi, ki naj bi simulirali staranje izdelkov in tako zagotavljali njihovo zanesljivo delovanje tudi po več letih. Uvedba
teh preskusov velja za največjo spremembo na področju
zahtevanih preskusov zaščitnih stikal na diferenčni tok. Ta
sprememba se je zgodila že med 1. in 2. izdajo standarda.
Razlike med 2. in 3. izdajo standarda niso tako velike in
so povezane v glavnem z dodatnimi preskusi, ki se nanašajo
na uporabo zaščitnih stikal na diferenčni tok v IT-sistemih.
Dodani so izolacijska funkcija zaščitnega stikala in pogoji
za njeno izpolnjevanje. Preskusi EMC so dodani v standar- 

Zaščitna stikala na diferenčni tok so danes eden od
osnovnih gradnikov zaščite pred električnim udarom in drugimi kvarnimi vplivi električnega toka v električnih instalacijah. Brez njih si primerne zaščite ne znamo predstavljati, zato
je še posebej pomembno stalno spremljati trend razvoja izdelkov s tega področja in novih načinov uporabe, ki nastajajo v novih električnih instalacijah ter omrežjih. V prvem delu
bo podrobneje prikazano stanje na področju mednarodne
in nacionalne standardizacije, na področju zaščitnih stikal
na diferenčni tok. Poudarek bo predvsem na spremembah
teh standardov v zadnjih letih in vplivu teh sprememb na
uporabo stikal v praksi. V tem delu bodo predstavljene tudi
nekatere proizvodne novosti, ki se zadnje čase pojavljajo na
trgu, s posebnim poudarkom na navodilih za uporabo teh
stikal, ki jih je IEC izdal kot tehnično poročilo.
V drugem delu pa bo podrobneje predstavljena novost
na področju stikal na diferenčni tok, ki so poleg do sedaj
znanih sinusnih in pulzirajočih tokov sposobna zaznavati,
tako počasi spreminjajoče se enosmerne tokove, pa vse do
visokih frekvenc. To so stikala tipa F in tipa B. V sklepnem
delu bodo podane možne uporabe teh stikal.

1. Uvod
Zaščitna stikala na diferenčni tok so danes eden od
osnovnih gradnikov zaščite pred električnim udarom in drugimi kvarnimi vplivi električnega toka v električnih instalacijah. Brez njih si primerne zaščite ne znamo predstavljati, zato
je še posebej pomembno stalno spremljati trend razvoja izdelkov s tega področja in novih načinov uporabe, ki nastajajo v novih električnih instalacijah ter omrežjih.

2. Stanje standardizacije
V prvem delu bo podrobneje prikazano stanje na po-
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dni preskusni postopek (ne več le v obliki dodatka), njihov
obseg pa je razširjen.
Certifikati, izdani v skladu z 2. izdajo, so veljavni le še do
letošnjega novembra.
Delo na področju standardizacije medtem poteka naprej in v okviru delovne skupine IEC/SC 23E/WG 2 so bili
medtem že pripravljeni nekateri novi predlogi, na podlagi
katerih bo nastal nov dokument za glasovanje (Committee
Draft for Voting). Predvideni so novi dodatki:
 dodatek J: Zahteve za brezvijačne sponke
 dodatek K: Zahteve za sponke za hitro priključitev
(ang. fast-on)
 dodatek L: Zahteve za sponke, namenjene priključitvi
zunanjih aluminijastih vodnikov
Poleg tega so pripravljene še zahteve za spremenjeno
preskušanje zanesljivosti priključnih sponk in samougasnosti izdelka. Preskušanje sponk je razširjeno na preskušanje z
vodnikom z najmanjšim in največjim prerezom ter na vse vrste vodnikov. Preskušanje samougasnosti pa je natančneje
opredeljeno in vsebuje tudi možnost preskusa nedokončanega izdelka, lahko tudi same »plastične školjke«.
Nove zahteve bodo usklajene in enake za vse tri standarde – poleg IEC 61008 in IEC 61009 tudi za IEC 60898
(instalacijski odklopniki za uporabo v hišnih in podobnih
instalacijah).
IEC 61009, 3. izdaja (2010): Residual current operated
circuit breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Zaščitna stikala na diferenčni
tok z vgrajeno nadtokovno zaščito
Vsebina tega standarda je kombinacija vsebine standardov IEC 60898 in 61008, kar je glede na vsebino izdelka
logično. Logično pa je tudi, da se je vsebina standarda zadnje čase vedno spreminjala hkrati s standardom IEC 61008.
Zahteve zaščitnih stikal na diferenčni tok so se spreminjale
bistveno hitreje kot zahteve standarda za instalacijske odklopnike. Rečemo celo lahko, da so v prejšnji točki omenjene spremembe ene od redkih, ki se uvajajo tudi v standard
za instalacijske odklopnike.
Za razlike med 2. in 3. izdajo standarda veljajo enake
ugotovitve kot pri prejšnjem standardu. Morda je zanimivo opozoriti na dodatek G, ki govori o dodatnih zahtevah
za dodano enoto na diferenčni tok (ang. RCD unit), torej za
diferenčni del, ki je naknadno dograjen k instalacijskim odklopnikom. Pričakovani predlogi sprememb standarda v naslednjih letih pa gredo v enaki smeri, kot smo navedli pri
prejšnjem standardu.
IEC 62640 (2011): Residual current devices with or without
overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses (SRCDs) – Zaščitne naprave na diferenčni tok z nadtokovno zaščito za vtičnice ali brez nje
Ta mednarodni standard je popolnoma nov in do tega
trenutka sicer še ni bil uradno izdan, vendar so nacionalni
tehničnih odbori že soglasno potrdili njegov končni osnutek

FDIS. Priprava standarda je trajala približno štiri leta.
To je standard za izdelke, ki na našem trgu niso razširjeni, jih pa v nekaterih državah množično uporabljajo (ZDA,
Velika Britanija, tudi Italija itd.).
IEC 61540, 1. izdaja (1999): Electrical accessories –
Portable residual current devices without integral overcurrent
protection for household and similar use (PRCDs) – Prenosne
zaščitne naprave na diferenčni tok
To je standard za izdelke, ki se dodatno priključijo v vtičnice ali pa so sestavni del prenosnega električnega kabla.
Taki izdelki so uporabni predvsem pri prenosnih električnih
aparatih ali pa na gradbiščih.
IEC 61543, 1. izdaja (1995): Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use –
Electromagnetic compatibility – Elektromagnetna združljivost
za zaščitna stikala na diferenčni tok
Pomembne zahteve tega standarda so bile v bistvu
vključene v zahteve standardov IEC 61008 in 61009.
IEC TR 62350, 1. izdaja (2006): Guidance for the correct
use of residual-current operated devices (RCD’s) for household
and similar use – Navodila za pravilno uporabo zaščitnih stikal
na diferenčni tok
Preskusi na terenu so vedno znova opozarjali, da je med
vgrajenimi zaščitnimi stikali na diferenčni tok kar nekaj odstotkov takih, ki ne delujejo. So tudi takšna, ki se pri pritisku na preskusno tipko ne odzovejo, sicer pa delujejo brezhibno. Tako stanje kažejo študije na Danskem, v Nemčiji in
Veliki Britaniji, točnih podatkov pa sicer ni. Vzrok za odpoved funkcije zaščitnega stikala je v staranju sestavnih delov
(kovinski kontaktni deli, predvsem pa gibajoči deli stikalnega mehanizma).
To je bil glavni povod za nastanek tega dokumenta, ki
so ga kar dolgo usklajevali, preden je bil dokončno izdan.
Strokovnjaki so želeli doseči njegovo pozitivno naravnanost in predvsem poudariti, da je delovanje zaščitnih naprav na diferenčni tok vedno zanesljivejše. Hkrati je bilo treba podati napotke, kako to zanesljivost še povečati (npr. z
rednim preskušanjem). Dejstvo je, da se je zanesljivost delovanja zaščitnih naprav na diferenčni tok bistveno povečala.
Pomembno je k temu prispevala uvedba t. i. 28-dnevnega
preskusa, ki simulira staranje izdelka, in preskusa vpliva tujih magnetnih polj (preskus EMC). Dilema strokovnjakov pa
je bila, kako predstaviti to dejstvo javnosti, da ne bo nepotrebne panike zaradi uporabe starih zaščitnih naprav, ki jih
je še veliko na terenu. Sporen pa bi bil lahko tudi pravni vidik, da se uporabniki ne bi izgovarjali na dejstvo, da niso bili
opozorjeni na izboljšane verzije takšnih naprav in podobno.
Dober primer iz tega tehničnega poročila je prikaz, kako
se verjetnost zanesljivosti zagotavljanja zaščitne funkcije
povečuje z rednim preskušanjem zaščitnega stikala, kar prikazuje slika 1.
Redno preskušanje je lahko tudi samo redna uporaba
preskusne tipke. To očitno izboljšuje zanesljivost delovanja
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kom, zato so ustrezni evropski standardi EN sprejeti po navadi malo pozneje kot IEC.

3. Novost na področju zaščitnih naprav na
diferenčni tok

Slika 1: Teoretična verjetnost zanesljivosti zagotavljanja zaščitne funkcije
brez rednega preskušanja zaščitnega stikala

testiranje

Zakaj novosti? V zadnjem času se v električnih instalacijah v zgradbah pojavlja čedalje večje število električnih porabnikov in drugih gradnikov sistema, ki jih lahko razdelimo
vsaj v dve osnovni skupini:
 elektromotorski tokokrogi, ki vključujejo frekvenčne
pretvornike in podobne pretvornike AC/DC in AC/AC,
 distribuirani obnovljivi viri električne energije, kot so
fotonapetostni sistemi (PV-sistemi), ki vsebujejo razsmernike oziroma pretvornike DC/AC.
Kakšne okvare oziroma težave se lahko pojavijo oziroma kakšne oblike diferenčnih tokov lahko pričakujemo v takšnih vezavah, pa je prikazano v nadaljevanju tega prispevka. A najprej vprašanje, kakšne diferenčne tokove poznamo:

testiranje

Slika 2: Teoretična verjetnost zanesljivosti zagotavljanja zaščitne funkcije z
rednim preskušanjem zaščitnega stikala

zaščitne naprave (aktiviranje občutljivega mehanizma), kajti vsa zaščitna stikala na diferenčni tok uporabljajo mehanske sestavne dele, ki so občutljivi na vlago, temperaturo in
korozijo.
Pomembno je opozorilo na pogoje vgradnje zaščitnih
stikal – klimatski pogoji, vpliv električnih in magnetnih polj.
Skratka, tehnično poročilo daje pomembne napotke načrtovalcem, proizvajalcem, instalaterjem in uporabnikom
zaščitnih stikal na diferenčni tok. To je bila tudi ugotovitev
slovenskega tehničnega odbora, ki spremlja delo mednarodnega tehničnega odbora IEC/TC 23E, ki se je raje odločil za
prevod tega tehničnega poročila, kot pa za prevod samega
osnovnega standarda.
Imamo torej IEC TR 62350, ki pa ga sicer ni najti nikjer
med referencami: v standardih za zaščitne naprave na diferenčni tok, standardih s področja elektroinstalacij, navodilih za uporabo. Vsekakor pa mednarodna tehnična odbora IEC/23E in IEC/TC 64 priporočata uporabo IEC TR 62350.
IEC 62423, 2. izdaja (2009): Type F and B residual current
operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar use – Zaščitna stikala na diferenčni tok tipov F in B
Stikala teh tipov morajo v osnovi ustrezati zahtevam
standardov IEC 61008 ali IEC 61009, v tem standardu pa so
določene samo dodatne zahteve. Več o teh stikalih sledi v
nadaljevanju članka.
Evropska standardizacija na tem področju poteka vzporedno z mednarodno v IEC, vendar z nekim manjšim zami-

Slika 3.1 Okvarni tok

Slika 3.2 Filter EMV

Slika 3.1 prikazuje nastanek okvarnega toka, ki nastane
zaradi okvare v izolaciji v električnem aparatu ali na kablu in
steče med faznim vodnikom ter vodnikom in ozemljitvijo. V
glavnem je ohmskega značaja.
Slika 3.2 pa prikazuje nastanek odvodnega toka, ki je
pretežno kapacitivnega značaja in nastane zaradi delovanja kondenzatorjev za odpravo okvar ali pa nastane zaradi 
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kapacitivnosti daljšega odklopljenega kabla.
Zakaj potrebujemo tip B?

Slika 3.5 (1), (2)
Slika 3.3 (2)

Stikalo tipa B potrebujemo zaradi pojava okvarnega
toka, ki je drugačen od tokov, za katere sta izdelana tipa AC
in A. Na sliki 3.3 sta prikazani shema elektronske regulacije
elektromotorja in možna okvara v tem vezju. Na desni strani
iste slike pa je prikazana oblika okvarnega toka, ki vsebuje
zelo močno enosmerno komponento. Zaščitna stikala tipov
AC in A niso sposobna zaznavati diferenčnih tokov, ki vsebujejo enosmerno komponento, ker ta enosmerna komponenta povzroči nasičenje magnetnega pretoka v jedru diferenčnega transformatorja, kot prikazuje naslednja slika 3.4.

Slika 3.6 (1), (2)

Slika 3.7 (1), (2)

Slika 3.4

Na sliki 3.4 je zelo jasno prikazano, da ob pojavu enosmerne komponente (III) preide delovna točka v položnejši
del magnetilne krivulje (M) in s tem pride do ustrezno nižje
stopnje indukcije ter majhnega prožilnega signala. Kot rečeno, tipa AC in A nista primerna za zaznavanje takšne vrste
diferenčnega toka, zato je potreben tip B.
Seveda pa lahko v priključni vezavi elektromotorja in frekvenčnih pretvornikov nastanejo različne okvare na različnih mestih, kot je prikazano na slikah 3.5, 3.6 in 3.7.
Slika 3.5 kaže primer okvare, ki nastopi pred frekvenčnim
pretvornikom. V tem primeru nastane okvarni tok s frekvenco 50 Hz. Slika 3.6 kaže primer okvare, ki nastopi v samem
frekvenčnem pretvorniku in nastane okvarni tok z močno
enosmerno komponento. V tretjem primeru na sliki 3.7, kjer

pride do okvare v samem priključnem kablu elektromotorja,
pa se pojavi okvarni tok z različnimi visokimi frekvencami.
Če hočemo zagotoviti primeren nivo zaščite, potem moramo vgraditi B-tip zaščitnega stikala. Poleg tega je treba poudariti, da standard IEC 62423 upošteva poleg tipa B še tip F.
Osnovni opis razlike med obema tipoma je v nadaljevanju:
F-tip RCD: ta tip stikala zmore vse tisto, kar zmore A-tip
stikala, torej je občutljiv na vse sinusne diferenčne tokove s
frekvencama 50/60 Hz in na vse vrste izmeničnih ter enosmernih pulzirajočih diferenčnih tokov. Dodatno je F-tip občutljiv na sinusne signale, sestavljene iz frekvenc od 10 Hz
do 1 kHz. Tipična uporaba je zaščita v motorskih tokokrogih
s frekvenčnimi pretvorniki.
Simbol za F-tip: enako kot za A-tip
simbolom

, velja tudi

z dodanim
.
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B-tip RCD: ta tip stikala zmore vse tisto, kar zmore F-tip
stikala, torej je občutljiv na vse sinusne diferenčne tokove s
frekvencama 50/60 Hz, na vse vrste izmeničnih in enosmernih pulzirajočih tokov ter na sestavljene frekvence od 10 Hz
do 1 kHz. Dodatno je B-tip občutljiv na počasi spreminjajoče se enosmerne diferenčne tokove. Tipična uporaba je
npr. v instalacijah z razsmerniki, npr. v fotonapetostnih sistemih, predvsem na enosmerni strani, kjer je pojav takšnih
tokov mogoč.

Preglednica 2 (4)

Simbol za B-tip: enako kot za F-tip,
z dodanim simbolom
torej skupaj

,
,
velja tudi simbol

.

Na ta način je že iz samih simbolov razvidno, za kakšne
občutljivosti gre pri posameznih tipih stikala. V preglednici 1 je opredelitev simbolov, glede na tip stikala, prikazana
še natančneje.

PV-sistem s solarnimi paneli, inverterjem oziroma razsmernikom, ki ne vsebuje ločilnega transformatorja, enosmernim filtrom in priključkom na elektroenergetsko omrežje.

Slika 3.8 (3)

Preglednica 1

Grafično pa lahko ustreznost posameznega tipa stikala
za določen problem prikažemo kot prikazuje preglednica 2.
Zgornja preglednica 2 je del standarda IEC 62423, 2. izdaja (2009) in prikazuje možne vezave usmernikov ter oblike
tokov, ki se lahko pojavijo ob okvari. Preglednici pa je dodana še opredelitev uporabnosti posameznih tipov zaščitnih
stikal na diferenčni tok. Razvidno je, da B-tip stikala rešuje
vse možne kombinacije okvarnih tokov.
Poleg usmernikov in frekvenčnih pretvornikov je še posebej zanimiv problem v fotonapetostnih sistemih, kjer so v
zadnjem času čedalje pogosteje v uporabi razsmerniki brez
ločilnih transformatorjev. V nadaljevanju je na kratko opisan
PV-sistem brez ločilnega transformatorja, kjer je potreben
nadzor pojava počasi spreminjajočih se enosmernih tokov.
Blok shema na sliki 3.8 je znana iz literature in prikazuje

Slika 3.9 iz iste literature prikazuje vezavo celotnega sklopa, kjer dejansko obstaja možnost okvare, ki bi povzročila dostop enosmernega toka v priključno točko na omrežje. Zato so v npr. nemških standardih DIN V VDE V 0126-1-1
(VDE0126-1-1) 2006-02 opredelili nadzor pojava enosmernih komponent na izhodu iz razsmernika, kot je prikazano

na sliki 3.10.

Slika 3.9 (3)
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Slika 3.10 (5)

4. Sklep
Nadaljnji razvoj obnovljivih virov električne energije,
ki mnogokrat temeljijo na enosmerni napetosti, prinašajo
nove izzive na področju zaščite pred električnim udarom
in drugimi kvarnimi vplivi električnega toka. Mednarodna

standardizacija in industrija temu sledita s polno hitrostjo, zato se na trgu pojavljajo novi načini uporabe ter novi
izdelki.
Viri:
Siemens, Residual Current Protective Devices,
E10003-E38-10T-G3011-7600.
Doepke. Allstromsensitive ehlerstromschutzeinrichtungen
RCD TypB, 2009.
Hinz, H., Mutschler, P.: Voltage Source Inverters for Grid
Connected Photovoltaic Systems, Darmstadt University of
Technology.
IEC 62423 Ed. 2 (2009).
Bender, Germany, product description.

IZVEDBA HIDROIZOLACIJE PRI
KESONSKIH KONSTRUKCIJAH
V RS je bil leta 2004 izdan Pravilnik o zaščiti stavb pred
vlago, kjer je v 11. členu navedeno, da je potrebno hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten v stiku s terenom izvesti po standardih SIST DIN 18195 del 1 do 10. Način zaščite
pred vlago je potrebno opisati v tehničnem poročilu načrta
arhitekture v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (17.člen).
Pri zunanjih stenah v stiku s terenom omenjeni standard
obravnava talno vlago (del 4) ter različne vplive vode v terenu (precejajoče vode del 5, vode pod hidrostatičnim tlakom del 6), ostali deli pa obravnavajo zahteve za izbor proizvodov, postopke za vgraditve, izvedbene detajle in zaščito
vgrajene hidroizolacije.
Članek obravnava osnovne smernice za precej zahtevnejšo področje hidroizoliranja, to je zaščita objekta pred hidrostatičnim tlakom vode. Konstrukcije, ki so pod vplivom
stalnega ali občasnega hidrostatičnega tlaka v praksi imenujemo »kesonske« konstrukcije. Namen članka je prikaz
posebnega postopka hidroizoliranja s t.i. membransko hidroizolacijo (sistem Grace - Construction Products).

1. Hidroizoliranje kesonske konstrukcije
Zunanje kletne zidove moramo zaščiti pred vlago in
vodo, ki prihaja iz zemljišča. Vertikalno hidroizolacijo položimo na zunanji strani zidu in jo povežemo z horizontalno
hidroizolacijo. Na takšen način dobimo nepropusten bazen
- keson, v katerem so kletne konstrukcije zaščitene pred vlago in talno vodo. Kesonska konstrukcija (praviloma armira-

no - betonski sklop talne plošče z obodnimi stenami) mora
biti dimenzionirana glede na predvideni hidrostatični tlak.
Kolikšen je vpliv talne vode (dvig in posledično povezan hidrostatični tlak) je možno določiti le na osnovi geomehanskih preiskav terena. Do dviga talne vode lahko pride tudi
zaradi zbiranja precejajoče vode ob objektu. V tem primeru, lahko drenažo predvidimo na višjem nivoju (ne na nivoju
temeljenja), pod tem nivojem pa se izvede t.i. membranska
hidroizolacija oziroma zaščita objekta pred hidrostatičnim
tlakom vode. Izvedba hidroizolacije kesonske konstrukcije
mora biti takšna, da se doseže ustrezna vodotesnost. Na izbor ustreznega sistema hidroizolacije vpliva:
� način izvedbe talne konstrukcije glede na sistem temeljenja (klasična talna AB plošča, talna plošča s povezavo
na pilote, itd),
� dilatiranje kesonske konstrukcije (če je potrebno, je
priporočljivo, da se predvidi le v coni sten in se pri tem ohrani talna plošča kot enovita konstrukcija),
� izvedba vertikalne obodne konstrukcije kesona (pozicija obodnih sten - sistem varovanja gradbene jame, izbočeni deli),
� prebojni elementi v stenah oziroma njihova oblika in
funkcija (kanalizacija, kinete).
Za doseganje vodotesnosti in onemogočanja prodora
talne vode do površine AB obodne konstrukcije kesona, je
zelo zanesljiv sistem izvedba z membransko hidroizolacijo.
Zaščita objekta (hidroizolacija) pred vplivom talne vode se
vgradi pod talno ploščo in na zunanjo stran obodne AB ste-
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ne. V praksi se največ uporablja membranska hidroizolacija,
predvsem dva osnovna tipa:
� hidroizolacija iz bitumenskih trakov.
� hidroizolacija iz sintetičnih folij.
Značilnost obeh tipov je, do so tovarniško izdelani proizvodi, ki jih moramo vgraditi glede na pravila stroke in upoštevati vsa navodila proizvajalca. Posebno pozornost je potrebno posvetiti načinu izvedbe vseh detajlov.
Ostale izvedbe hidroizolacij (nemembranske) na osnovi nanosov in raznih premazov, kjer je končna izvedba pogojena s postopkom priprave in same izdelave hidroizolacije, so lahko precej problematične (doseganje predpisane
debeline končnega proizvoda, gre za tanke nanose 1 do 3
mm, problem vlage in temperature okolice pri vgradnji, itd).
Področje uporabe bitumenske hidroizolacije je zelo široko. Največ se uporablja dvo ali večslojna hidroizolacija s
polimer - bitumenskimi varilnimi trakovi.
V tem sestavku bo v nadaljevanju prikazana izvedba hidroizoliranja kesonske konstrukcije s sintetično folijo firme
GRACE Construction Products.

1.a. Horizointalna in vertikalna
hidroizolacija - sistem GRACE
Na sliki 1 je prikazana izvedba horizontalne in vertikalne
hidroizolacije s sistemom GRACE v t.i.širokem izkopu.
Kombiniran sistem hidroizoliranja kesonske konstrukcije
sestavlja sintetična folija (GRACE Preprufe 300 R), ki se praviloma vgrajuje kot horizontalna hidroizolacija in bitumenski
samolepilni trak (Bituthene 4000), ki se vgradi kot vertikalna hidroizolacija. Oba proizvoda imata ustrezne certifikate
skladno z BBE (British Board of Agreement).
Debelina sintetične folije (membrane) na bazi HDPE znaša 1,2 mm. Na membrano je naneseno lepilo, ki je občutljivo
na tlak in zaščiteno z vremensko neobčutljivim slojem, kar
omogoča pohodnost. Nameščena hidroizolacijska membrana ustvari vodotesno vez z nanjo vlitim svežim betonom.
Dobimo trajno elastičen lepljiv spoj in popolno tesnjenje
med folijo in betonom. Ker gre za trajno elastični površinski
spoj, morebitne napetosti v talni plošči ne morejo povzroči-

Slika 1 Izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacije

ti pretrganja hidroizolacije. Folija ima veliko pretržno silo in
majhno občutljivost na prebojne učinke. Izdelana je v svitkih
širine 120 cm in dolžine 30 m. Preklopi folije so predvideni
v širini 100 mm. Folija prenese polaganje težke armature s
klasičnimi distančniki.
Za ostale membranske hidroizolacije je potrebna izvedba ustrezne podlage (podložni beton debeline minimalno
10 cm) in vgradnja mehanske zaščite. Ta sloja pri izvedbi s 
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folijo Preprufe 300 R nista potrebna, saj se lahko folija vgradi
na podlago iz uvaljanega finalnega sloja tampona. Na sloj se
najprej položi PP polst (polipropilenska polst, 150 g/m2, prebojna trdnost 1500 do 2000 N), nato pa vgradi folija Preprufe
300 R po navodilih proizvajalca. Temperatura vgrajevanja
je lahko do – 4 °C. Folija se na robovih predvidene talne AB
plošče vgradi na predhodno izvedeni opaž, ki je postavljen
na obodne linije bodoče talne plošče. Folijo pribijemo v coni
preklopov, če je opaž kovinski se prilepi s posebnimi samolepilnimi trakovi. S folije se nato odstrani še tanka zaščitna
sintetična folija ter na njeno površino vgradi predvidena armatura, ki nalega na plastične distančnike. Folija se ob betoniranju spoji na betonski rob. Na vertikalni del folije (slika
1) kasneje priključimo vertikalno hidroizolacijo oziroma folijo Bituthene 4000.
Po vgraditve folije postavimo opaž (notranja stran kletne
stene), položimo vertikalno armaturo in izvedemo betoniranje kletne stene. Pri tem se beton spoji s folijo Preprufe 300
R. Tako je vertikalna hidroizolacija povsem spojena s steno
oziroma spodnjo površino talne plošče. S tem je dosežena
popolna spojenost med celotno hidroizolacijo in obodno
površino kesona. Bitumenska samolepilna folija je proizve-

dena na bazi HDPE folije debeline 0,8 mm, ki ima tovarniško vgrajen samolepilni nanos iz visoko polimeriziranega
bitumna. Folija se s pritiskanjem na stensko površino izvede s preklopom širine 100 mm in vodotesno zlepi s folijo
Preprufe 300 R. Predhodno je potrebno na betonsko površino nanesti hladni bitumenski premaz v količini približno 200
do 300 g/m2. Folija se proizvaja v širini 100 cm in dolžini 20
m. Spoj z robnim, že izvedenim zaključkom folije Preprufe
300 R na vrhu AB talne plošče je potrebno izvesti z lepljenim preklopom Bituthene 200. Vertikalno hidroizolacijo je
potrebno po vgraditvi mehansko zaščititi s ploščami iz ekstrudiranega polistirena, ki se na površino zalepijo s posebnim lepilnim trakom. Razen omenjene zaščite, je možna tudi
zaščita iz posebnih plošč debeline 3 do 12 mm, ki jih izdeluje proizvajalec GRACE (plošče Sevipak). Za dilatacijske spoje
lahko uporabimo dilatacijske vložke (slika 2) .
Pri vgradnji vertikalne in horizontalne hidroizolacije je
zelo pomembna tudi vgradnja detajlov. Pri tem je potrebno striktno upoštevati projektne rešitve in način izvedbe,
ki jo predpisuje proizvajalec. Tipični detajli so dilatacije
obodnih sten in kesona, razni preboji (cevi, armatura, sidra
ipd) ter spoji med vertikalno in horizontalno hidroizolacijo.
Horizontalnim dilatacijam kesona se je treba po možnosti
izogniti. Pomembni detajli so lahko tudi spoji med vertikalno in horizontalno hidroizolacijo drugega dela objekta (na
primer terasa, plošča ipd).

2. Zaključek
Vgradnja hidroizolacije Preprufe omogoča v primeru
pravilne vgradnje trajen spoj z betonom talne plošče. V primeru vgradnje drugih membranskih hidroizolacij, kjer so
membrane od betonske površine ločene, lahko že male mehanske poškodbe povzročij prodiranje talne vode do betona in v notranjost konstrukcije. Tudi pri foliji Preprufe lahko
pride do mehanskih poškodb, vendar voda zaradi spojenosti hidroizolacije z betonom ne more prodreti med izolacijo in talno ploščo. Poškodbe hidroizlacije lahko saniramo z
injektiranjem prepustnega mesta z vrha talne plošče. Zaradi
specifične tehnologije je hidroizolacija Preprufe spojena z
betonom na spodnji strani AB talne plošče, česar ne omogoča nobeden drugi način izvedbe s klasičnimi membranami. Folije so tudi odporne na mraz, vročino, pline in snovi,
ki se nahajajo v zemlji. Uporabljajo se tudi za izvedbo pilotnih sten.
(BG)

Slika 2 Izvedba dilatacije hidroizolacije

Viri:
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago ( Uradni list RS, št.110/02
in 97/03 - odl.US)
www.graceconstruction.com
gradivo firme Lespatex d.o.o, zastopnik GRACE Construction
Products
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TOPLOTNO UGODJE
V PROSTORU
Toplotno ugodje določa termično ravnotežje med človekovim telesom in njegovim
okoljem. Določimo ga kot stanje v prostoru,
ko za večino uporabnikov ni prehladno in
ne prevroče. Doseganje ugodja v prostoru je
dejansko glavna naloga ogrevalnega sistema
in je v največji meri odvisna od pravilno izračunanih toplotnih potreb. Za toplotno ugodje
pa ni dovolj doseči samo zahtevane temperature zraka v prostoru, temveč tudi ustrezne
temperature tal, stropa in sten prostora,
hitrosti gibanja zraka, relativne vlažnosti itd.

1. Določitev grelnih teles
Ogrevalna telesa (na primer radiatorje in druga ogrevala) določimo računsko glede na toplotne izgube v prostoru.
V razvitejših državah obstajajo strogi predpisi o varčevanju
z energijo, ki zahtevajo učinkovito izolacijo zgradb. Če se
ozremo na nemške predpise o toplotnih izgubah, so znašale specifične toplotne izgube do leta 1983 od 100 do 130 W/
m2. Zmanjšanje za prehodno obdobje od leta 1984 do 1994
je bilo na 70 do 90 W/m2 in po letu 1994 že na 50 do 60 W/
m2. Najnovejši predpisujejo samo še 35 do 40 W/m2 specifičnih toplotnih izgub. Za pasivne hiše velja le še 10 W/m2.
Pri vgradnji ogreval v prostore se zato pojavljajo dodatni
pogoji, ki jih obstoječi predpisi in standardi ne vsebujejo.
Sem na primer lahko prištevamo toplotne obremenitve zaradi oddajanja toplote svetlobnih teles, delovanje strojev in
podobno. Obstoječi predpisi tudi ne upoštevajo spremem- 
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be glede potrebnih količin svežega zraka, zato je potrebno
ogrevalni sistem obravnavati dejansko kot dinamični in ne
kot statični proces.

2. Temperatura obodnih površin
Človek skoraj polovico toplote odda s sevanjem. Za doseganje primernega toplotnega ugodja so zato zelo pomembne temperature površin, ki obdajajo prostor (stene,
stropovi, tla). Zaradi tega razloga morajo biti temperature
obodnih površin primerno visoke. Doseganje ugodja bivanja v odvisnosti od srednje temperature zraka v prostoru in
srednje temperature površin, ki ga obdajajo, je prikazano na
diagramu toplotnega ugodja, slika št.1.

3. Vpliv sevanja
Človek ne občuti toplotnega toka, ki zaradi temperaturne razlike prehaja iz njega na okolico in stene ali obratno.
Zaradi tega, tudi ne moremo natančno oceniti temperature okolice. Človek oddaja toploto v okolico s prevodom
toplote, konvekcijo, sevanjem ter dihanjem in potenjem.
Razdelitev je približno sledeča, če upoštevamo temperaturo zraka 20 °C:
 sevanje - 49 %.
 konvekcija - 21 %.
 dihanje - 23 %,
 prevod - 7 %.
Velik vpliv na občutek ugodja ima sevanje, saj se največji del toplote izmenja s sevanjem, kar je odvisno od površinske temperature telesa in temperature okoliških sten. Če
stojimo med stenama različnih temperatur, čutimo to razliko, ki jo imenujemo asimetrija sevanja. Če je razlika večja
od 5 do 7 °C, občutimo to kot neugodje. To je tudi vzrok, zakaj naj bodo temperature sten čim bolj izenačene. Največji
problem pri tem predstavljajo zunanje stene, predvsem
steklene stene - okna, ki imajo vedno nižjo temperaturo.
Površinska temperatura stene je odvisna od temperature
okoliškega zunanjega zraka in toplotne prehodnosti materiala stene (slika 3). To so zato glavni razlogi, da radiatorje postavimo najpogosteje pod okno ali kadar to ni mogoče, na
zunanjo steno. S tem preprečimo preveliko razliko površinske temperature med zunanjo steno in notranjimi stenami
in tako dosežemo ravnotežje toplotnih tokov.

Pri prenizkih temperaturah obodnih površin dobimo
občutek prepiha, zato je priporočljivo, da temperatura površin ni nižja od 18 °C oziroma , da je vsaj 2 - 3 K pod temperaturo zraka v prostoru.
Doseganje ugodja bivanja v odvisnosti v odvisnosti od
temperature in hitrosti gibanja zraka pa je prikazano na diagramu toplotnega ugodja, slika št.2.

Oddajanje toplote človekovega telesa v okolico naj bo
čim bolj enakomerno na vseh mestih v prostoru. Enostransko
ohlajevanje ali ogrevanje človeka znižuje toplotno ugodje v
prostoru, zato naj razlika toplotnega toka ne bo večja od 20
- 30 W/m2. Občutek neugodja je posebej velik, če je strop
topel, tla pa hladna. Pri tem je pomemben vpliv materiala
talne obloge, ki ga opišemo s toplotno vpojnostjo materiala. Vsekakor je ugodneje, če imamo hladnejši strop in tople stene.
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4. Vpliv konvekcije
V prostori se zrak ohladi na dva načina:
 da prehaja na hladne površine prostora,
 z mešanjem z zrakom, ki vstopa skozi odprta vrata in
okna zaradi njihove netesnosti.
Gostota zraka se zaradi temperaturnih razlik spremeni,
kara povzroči vzgon in gibanje zraka. Hitrost toka zraka ob
steni, ki ima okna, določa temperaturna razlika med stenami
in zrakom v prostoru ∆tok (»podtemperatura okna«, glede na
smernice VDI 6030, slika 4).

Vpliv ogrevala (radiatorja), ki je postavljen pod okno zunanje stene, ima poleg naloge izenačevanja sevanja še nalogo segrevanja zraka, ki prehaja skozi steklene površine.
Pomembna je tudi širina ogrevala, ki naj bo vsaj enaka širini okna.
Pri tem ne smemo zanemariti vpliv ogrevala na hitrost
gibanja zraka, ki je manjša, pri manjši temperaturni razliki.
Prevelike hitrosti zraka (prepih) prav tako neugodno vplivajo na počutje.

5. Smernice VDI 6030
Novejši predpisi o toplotni izgubah v razvitejših državah nimajo toliko poudarka na razdelitvi toplotne energije v zgradbi (razvod, toplotni vir), temveč je poudarek bolj
na prehodu toplote v prostoru oziroma samih ogrevalih. Za
stanovalca je pomembno, da se dobro počuti v prostoru in
da ga manj zanima, kako sistem deluje in po kakšnih predpisih. To pomeni, da ne zadostuje več, da ogrevalni i sistem
ustreza standardom, predpisom in zahtevanim tehničnim
parametrom, temveč mora projektant upoštevati tudi specifične zahteve za udobje uporabnika. Takšen pristop k projektiranju prinašajo tudi smernice VDI 6030. Razmerja posameznih vplivnih veličin so izražena v neenačbi:

(∆tzs . Azs) + (Dtok. Aok) ≤ (Dtog . Aog)
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V neenačbi pomenijo:
Dtzs (°C, K) - podtemperatura zunanje stene (razlika med
temperaturo njene notranje površine in zraka v prostoru)
Azs (m2) - površina zunanje stene
Dok (°C, K) - podtemperatura okna (razlika med temperaturo zastekljene površine in zraka v prostoru)
Aok(m2) - površina okna
Dtog (°C, K) - nadtemperatura ogrevala (razlika med temperaturo ogrevala in zraka v prostoru)
Aog(m2) - površina ogrevala
Iz neenačbe je razvidno, da so zmnožki in temperatur
v medsebojni odvisnosti. Za površino ogrevala jemljemo
zmnožek njegove širine in višine, za temperaturo ogrevala
pa vzamemo temperaturo vode v njem. Toplotno moč ogreval pa določimo po standardu DIN 4701.

6. Zaključek
Da v ogrevalnem sistemu dosežemo visoko stopnjo
ugodja, je potrebno nameniti veliko pozornost izbiri in namestitvi ogreval. Potrebno je upoštevati osnovna pravila in sicer:ogrevalo postavimo pod ali pred okno, ogrevalo
postavimo na zunanje stene, ogrevalo mora biti ustrezne
velikosti.
(BG)

Viri:
DIN 4701
Smernice VDI 6030

RAZLIČNE IZVEDBE
ELEKTRIČNEGA TALNEGA
OGREVANJA
Električno talno ogrevanje je možno
uporabiti kot edini vir ogrevanja prostorov
ali pa samo za ogrevanje tal v prostorih,
ki so sicer ogrevani kako drugače.
Električno talno ogrevanje lahko načrtujemo
kot akumulacijsko ogrevanje z izrabo
nočnega toka, delno akumulacijsko ogrevanje s tarifo ob zapornih časih in neposredno
ogrevanje, s koriščenjem najcenejše tarife
električnega toka. Glede na DIN 44576 del
1 do 4, se talno akumulacijsko ogrevanje
sestoji iz akumulacijskih grelnih elementov,
elementov za dodatno ogrevanje in naprav
za vodenje in regulacijo. Izračun toplote za
ogrevanje lahko izvedemo po DIN 4701, kjer
pri izračunu odštejemo toploto, potrebno
za pokrivanje transmisijskih toplotnih
izgub skozi tla. Z ustrezno regulacijo
avtomatsko reguliramo oziroma prilagajamo
temperaturo tal zunanji temperaturi in
sicer za vsak prostor ločeno. Regulator

temperature v prostoru izklopi ogrevanje, ko
je dosežena želena temperatura prostora.
V primeru, ko smo omejeni z višino tal
(adaptacije kopalnic, lesena talno - stropna
konstrukcija, pri vgradnji suhih estrihov),
lahko uporabimo za ogrevanje prostorov
različne izvedbe talnega ogrevanja, kjer
namesto električne grelne mreže, vgradimo
grelne folije ali aluminijaste plošče.

1.Talno ogrevanje z ogrevalno folijo
Na sliki 1 je prikazana izvedba ogrevanja tal z ogrevalno
folijo debeline 0,5 m pod ploščami (suhi estrih). Pomembno
je, da je pod ogrevalno folijo vgrajena primerna debelina
toplotne izolacije. V primeru nezadostne debeline toplotne
izolacije je potrebna višja ogrevalna moč in s tem nastanejo
višji stroški ogrevanja.
Vgradnja folije (slika 2) je enostavna in hitra. Takoj po
vgradnji se že lahko ogreva.
Grelne folije so širine 500 in 600 mm, toplotne moči znašajo 75 do 150 W/m. Grelna folija ima debelino 0,5 mm, višina
na spojih s hladnim koncem pa dosega višino 3 mm (dolžina
hladne priključne napeljave znaša 2 m).
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Tehnični podatki Al plošč:
 debelina: 5 mm,
 tlačna trdnost: 2,8 N/m2,
 grelna moč: do 240 W/m2,
 napetost: 24 do 230 V (lahko tudi =),
 maksimalna temperatura: 36 °C.

3. Električne grelne mreže

Slika 1

Na že položeni estrih se lahko vgradijo grelne mreže debeline 2,7 mm. Položimo jih v lepilno malto za talne plošče
ali v estrih za keramične ploščice. Mreže so različnih velikosti, grelne moči znašajo od 90 do 200 W/m2. Vgrajujejo se kot
dodatno ogrevanje ali v kombinaciji z drugimi grelnimi sistemi, za temperiranje mrzlih tal v bivalnih območjih (slika 4).
Pri tem so grelni kabli, pritrjeni na mrežo iz steklenih vlaken. Grelni kabel (230 V) oziroma.električna grelna pletenjača je sestavljena iz uporovne žice, temperaturno odporne
izolacije iz teflona, zaščite pred sevanjem iz pocinkane bakrene pletenice in zunanjega zaščitnega plašča iz PVC.

3.1. Mehke elastične grelne mreže
Grelni kabli (slika 5) niso položeni na mrežo iz steklenih
vlaken. Grelna mreža je elastična ter se polaga po celi površini estriha. Grelni kabli so zaščiteni z gumijastim plaščem z
notranjo izolacijo ali PVC plaščem oziroma s PVC notranjim
plaščem ter silikonsko notranjo izolacijo. Grelni prevodniki 
Slika 1

2. Talno ogrevanja z aluminijastimi
ploščami
Pri izgradnji mansardnih stanovanj ali obnovi podstrešij se pogosto srečujemo s problemom, kako izvesti ogrevanje prostorov. V primeru, da nimamo možnosti priklopa
na toplovodni ogrevalni sistem ali daljinsko ogrevanje, se
lahko odločimo za električno talno ogrevanje. V primeru lesene podložne talne konstrukcije, vgradnja estriha iz statičnih in tudi drugih gradbeno - tehničnih vidikov ni možna. V
tem primeru, lahko izvedemo ogrevanje tal z aluminijastimi
ploščami debeline 5 mm z visoko tlačno trdnostjo (slika 3).
Plošče se privijejo na talno podlago, kot obloga pa se lahko
uporablja parket debeline 12 do 14 mm (polaga plavajoče
ali lepi). Razen parketa je možno uporabiti tudi PVC obloge,
preproge ali obloge iz penaste gume. Plošče iz Al so lahko
tudi v funkciji nosilnih tal.

Slika 3
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Slika 4

Slika 6

Slika 5: 1 - grelni kabel, 2- elek. napeljava, 3 - prečka

so konstruirani glede na VDE 0253. Grelne moči znašajo od
60 do 400 W/m2. Estrih mora biti enoslojen, armiranje glede na talno ogrevanje ni potrebno. Za talne obloge lahko
uporabimo parket debeline 10 do 17 mm, ki s lahko polaga
plavajoče ali lepi. Razen parketa lahko uporabimo še PVC
obloge, keramične ploščice, marmor in preproge. Preproge
z gumijastimi hrbtišči iz mehke pene niso primerne.
Na sliki 6 je prikazana izvedba dopolnilnega ogrevanja
ob robovih (okna, zunanja vrata).

3.1.1. Temperatura tal, toplotne izgube,
debelina akumulacijskega sloja.
Približna ocena toplotnih izgub za načrtovanje električnega talnega ogrevanja znaša 10 W/m2 (DT = 1 K). Tako v primeru maksimalne mejne temperatura tal 26,5 °C, temperature v prostoru 18,5 °C (na višini 1,5 m), temperaturni razliki

med tlemi in temperaturo v prostoru (DT = 8 K), znašajo toplotne izgube 80 W/m2. Temperatura tal 26,5 °C je potrebna
le pri skrajno nizki zunanji temperaturi (na primer – 18 °C).
Drugače znaša temperatura tal med 21 in 24 °C.
Akumulacijski sloj se sestoji iz estriha, mineralne volne in
talne obloge. Estrih mora biti enoslojen. Debelina toplotne
izolacije v tleh znaša ≥ 40 mm za l=0,040 W/mK. Estrih je
potrebno izvesti kot plavajoči glede na DIN 18560 del 2, pomembna je tudi vgradnja dilatacije. Površina estriha je omejena in znaša ≤ 40 m2, razmerje stranic mora biti manjše od
1:2, pri tem znaša dolžina stranice ≤ 8 m. Debelina akumulacijskega sloja znaša 4 do 14 cm, kar zavisi od časa napajanja
z električno energijo za dodatno ogrevanje, talne obloge in
akumulacijske mase na površini robne cone. Za prehodna
obdobja in v robnih conah, je v drugem nivoju blizu površine vgrajeno drugo ogrevanje, tako imenovano dodatno
električno ogrevanje. Vklopi se pomočjo prostorskega termostata. V tabeli 1 so prikazane toplotne upornosti različnih
oblog v odvisnosti od debeline.

Tabela 1

Obloga

Debelina (mm)

l (W/mK)

R = d/l (m2K/W)

U = 1/R (W/m2K)

parket

16

0,14

0,1143

8,75

pluta

6

0,051

0,1176

8,5

linolej

4

0,17

0,0235

42,5

PVC

6

0,23

0,226

38,5

tepih

10

0,09

0,11

9

laminat

8

0,16

0,05

20

keramične ploščice + lepilo

12

0,95

0,0126

79

granitne plošče

30

0,75

0,04

25

marmor

20

0,81

0,025

40
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4. Zaključek
Načinov izvedbe električnega talnega ogrevanje je več.
Električna energija je vsekakor predragocena za ogrevanje.
V določenih primerih, kjer ni druge možnosti, je njena uporaba kljub temu lahko upravičena (kopalnice, različni poslovni prostori, obnova starih stanovanj itd).
Za električno akumulacijsko ogrevanje je potrebno izdelati plan – shemo vgradnje.Ta mora vsebovati podatke o potrebni toplotni moči, razpored grelne mreže, položaj talnih
površin (robne cone, proste površine, cone bivanja, dilatacije), priključna mesta, regulacijske naprave, položaj oziroma
mesta vgradnje temperaturnih tipal (v estrihu, tipalo zunanje temperature, varnostnega termostata), grelne elemente
(smer napajanja, potrebna električna napetost, izenačevanje potenciala, ozemljitve) Shemo vgradnje z vrisanimi vsemi morebitnimi spremembami, ki so nastale med gradnjo,
potrebujemo tudi kasneje, v času obratovanja, da lahko odpravimo morebitne okvare. Vgradnjo ogrevalnih elementov
je potrebno vgraditi strokovno, upoštevati ustrezne predpise iz elektro stroke in izvesti ustrezne meritve.
(BG)
Viri:
Katalogi proizvajalcev električnih ogrevalnih sistemov
DIN 4476 del 1 do 4
DIN VDE 0253

www.revija-energetik.si
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Vetrna energija
Moč vetra se že stoletja izkorišča za pridobivanje energije. V preteklosti so mlini na veter ustvarjali energijo za črpanje vode in mletje žita, danes pa se v veliki meri uporablja za
proizvodnjo električne energije. Danes pa postaja vse bolj
pomemben kot obnovljivi vir energije, saj se z izkoriščanjem
vetra proizvaja električna energija in obenem varuje okolje,
saj ne povzroča emisij.
Vetrne elektrarne ponujajo številne prednosti; so obnovljiv in okoljsko prijazen vir pridobivanja energije, v okolje
ne spuščajo strupenih snovi, njihovo delovanje ne pušča odpadkov, z novimi tipi vetrnic pa je odpravljen tudi njihov
šum.
Veter je preprosto zrak, ki se premika. Kadar sonce ogreje
zrak, se ta dvigne. Takrat priteče na njegovo mesto hladnejši
zrak. Sonce spet ogreje ta mrzli zrak in tudi ta se dvigne in za
njim spet priteče nov hladen zrak. To gibanje zraka imenujemo veter. Vetrna energija je skupen izraz za postopke pridobivanja energije iz premikanja zračnih mas. Najpogostejše
gre za sistem vetrnice, ki energijo vetra pretvori v mehansko
ali električno energijo.
Vetrna elektrarna pretvori energijo vetra v električno
energijo in sicer teoretično največ do 60%, vendar so v praksi elektrarne precej manj uspešne. Zelo dober izkoristek
je že pri 30%. Moč vetrnih elektrarn se gibljejo med kW in
MW, moč pa se z napredovanjem tehnologije iz leta v leto
povečuje.
Večina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo 5 m/s,
da lahko začne obratovati. Maksimalno moč dobimo, če je
hitrost vetra nekje med 15 in 25 m/s, saj takrat vetrnice proizvedejo največ električne energije. Pri previsokih oz. prenizkih hitrostih se elektrarna samodejno izključi in ne proizvaja
električne energije.
Vetrna energija je vektorska kinetična energija. Njena
velikost je odvisna od hitrosti vetra in se povečuje približno proporcionalno s hitrostjo vetra na tretjo potenco. Tako
je izkoriščanje vetrne energije zanimivo tam, kjer dosegajo
vetrovi konstantno visoke hitrosti. Na grebenih, kjer pihajo ugodni vetrovi, se navadno postavi večje število vetrnih
elektrarn, ki skupaj tvorijo polje vetrnih elektrarn. Največje
polje vetrnih elektrarn se nahaja v Kaliforniji. Znotraj držav
Evropske unije ima največ vetrnih elektrarn Nemčija, sledijo pa ji Danska in Španija. Čeprav vetrna energija predstavlja le okoli 1-2 % svetovne proizvodnje električne energije, se njen pomen hitro veča. Vetrna energija že predstavlja
20% električne energije na Danskem, 7 % v Španiji ter 7 %
v Nemčiji.
Preden se odločimo za postavitev elektrarn na veter, mo-

ramo narediti natančne meritve vetra na izbranih lokacijah.
Meritve vetra opravljamo z posebnimi merilnimi napravami, imenovanimi anemometri. Meritve morajo biti opravljene na ustreznih višinah, pri čemer je treba upoštevati, da se
z oddaljevanjem od zemeljskega površja hitrost vetra povečuje. Iz meritev dobimo podatke o hitrosti vetra, njegovi
smeri itn. Na podlagi teh podatkov lahko ocenimo količino
električne energije, ki bi jo proizvajala elektrarna na veter.

Prednosti izkoriščanja energije vetra:
� enostavna tehnologija,
� proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn ne
povzroča emisij.

Slabosti izkoriščanja energije vetra:
� vizualni vpliv na okolico zaradi svoje velikosti,
� motnje živalskega sveta in tudi rastlinstva
� v neposredni bližini povzročajo določen nivo hrupa
(KG)
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PROMOCIJA REVIJE ENERGETIK
SEJEM DOM, Ljubljana (6. - 11. 3. 2012)
SEJEM MEGRA, ENGRA in KOGRA, Gornja Radgona (28. 3. - 1. 4.)
Na 51. mednarodnem sejmu DOM v Ljubljani se je v letošnjem letu predstavilo 628
podjetij iz 26 držav na 24.000
m2 razstavnih površin. Gre za
sejem z največjo kvadraturo
doslej, z rekordnim številom
razstavljalcev.
Na 25. mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov MEGRA pa je
razstavljalo 310 razstavljalcev
na 14.000 m2 razstavnih površin iz 14 držav. Letošnji sejem
MEGRA sta prvič spremljala
dva nova sejma: sejem ENGRA

– mednarodni sejem energije in
trajnostne gradnje ter KOGRA –
mednarodni sejem komunale,
urejanja okolja in ekologije.
Na omenjenih sejmih
smo izvedli promocijo revije
ENERGETIK. Obiskali smo naše
obstoječe in številne nove, potencialne oglaševalce ter jih
povprašali po njihovem mnenju glede revije. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je revija,
kljub sedanji krizi, dobro prepoznavna. Zelo razveseljivo pa je
tudi dejstvo, da smo prav na sejmu DOM pritegnili k oglaševa-

Sejem DOM 2012 – Podelitev nagrade Zelena misija.
V imenu družbe JUB je nagrado prevzela mag. Vojka Kos, direktorica trženja

nju v tej številki revije nekatere naše bivše oglaševalce, ki jih
že kar nekaj časa nismo videli v
naši reviji.
S ponosom lahko zapišemo,
da so tudi naši oglaševalci med
dobitniki priznanj na obeh sejmih. Naš oglaševalec JUB d.d.
je prejel na sejmu DOM nagrado Zelena misija za JUBIZOL
Comfort z zaključnim slojem
Unixil G Cool, nagrado za energetsko varčen in okolju prijazen
izdelek. Naš dolgoletni oglaševalec AJM d.o.o. pa je prejel na
sejmu MEGRA Zlati znak kako-

vosti v graditeljstvu za montažo
zunanjega stavbnega pohištva.
Čestitamo!
V nadaljevanju so nanizane fotografije razstavnih prostorov naših oglaševalcev, ki
so razstavljali na sejmu DOM
in sejmu MEGRA, ENGRA in
KOGRA. Z nekaterimi med njimi pa smo se srečali kar na
obeh sejmih (KWB, Biomasa,
Armex, Lentherminvest, Esal,
WV term,…)
Olga Poslek
foto: OP

Sejem MEGRA, ENGRA in KOGRA 2012 - Podelitev znaka kakovosti v graditeljstvu.
G. Janez Ajlec, direktor podjetja AJM d.o.o., tretji. z leve - prejemnik zlatega znaka
kakovosti v graditeljstvu

weishaupt

herz

titan uponor

VAILLANT

VETO VELETRGOVINA

TERMOTEHNIKA KRONOVŠEK

TERMOTEHNIKA NOVO MESTO

biomasa
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kwb

dulc-isomax

vitanest

SOLAR TEHNIK

EKO SKLAD

sonnenkraft

fragmat

bramac

AGREGAT

GORENJE

knut

KOLPA

WIENERBERGER

ARMEX

LENTHERMINVEST

LUMAR

RIHTER

IKA

KOVINOPLASTIKA LOŽ

bisol

BIOPLANET

ROBOTINA

JUB

KOOP TRGOVINA

DINES

SIES

AJM

y-tong
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Nagradna križanka št.13
ŠPORT
TRDIH
PESTI

SLADKO
VODNA
RIBA

GOLOBJI PERJE OKOLI
IZTREBEK KORUZNE
LATICE

KIP
PODOBA

EVA
IRGL

NAKLE
PANJE

DELAVEC V
SORTA
VOJAŠKA
RUDNIKU, HRVAŠKEGA ENOTA
KOPAČ
GROZDJA

NAŠA
ALPSKA
SMUČARKA
ŠTUHEC

STRUPEN
PLIN

LEVIČAR

OSNOVNA
MERA

20

NAŠ
DIRIGENT
ZBIRKA
ČRTIC
BRANKE
JURCA
TLAKA V
STARI
TURČIJI

ZAPAH
RAZLIČEK
LOJEVCA

ALFI
NIPIČ
GOVORNIŠKI
ODER

NAŠA
BIVŠA
SMUČARKA
MATEJA

GIZDALIN
ORAČ
DREVO
VALIŽANSKA
NAŠ
ZASTAR. NOGOMETAŠ PRINCESTA
KAOS
SKORŠ
LJUDSKO ENAKO BERI ŠILJAK ŽE UMRLA ZMEŠNJAVA
NAZAJ

BERTA
JEREB
OLGA
REMS

TACMAN
ODPADKI

STARO
IME ZA
MESEC
OKTOBER
POT
ŽIVLJENJA
BIVŠI TV
UREDNIK
PEČKO

21

NAT KING
...
AŠKERČEVA
PESEM

22

BEBAVOST 24

MAJICA

SANJE

POTOČNI
"KROJAČ"

TVORBA V
PANJU

RADIJ
23

...
MARIA
RILKE

OČKA

MERSKA
ENOTA ZA
ZLATO

DNINA
TABRH

NAJVEČJI
MORSKI
SESALEC

NAPAD,
NASKOK

25

20

21

22

23

24

Vpišite nagradno geslo

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite
najkasneje do 15. 6. 2012 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

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

prejemniki nagrad 12.
nagradne križanke
revije Energetik.

1.nagrada

2.nagrada

3. nagrada

Jože Hochkraut
Cesta 1. Maja 69
1430 Hrastnik

Bojan Fijavž
Rašica 31
1315 Velike Lašče

Uroš Kuhar
Trg revolucije 7
1420 Trbovlje

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.
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AL WAGI

CREINA

SCHIEDEL

HIDRIA

ATLAS TRADING

VELUX

ROLTEK

WV TERM

TIM OPARA

MESEC

EKOVIT

REAM

STROJ

PLAN–NET

LESPATEX

ESAL

OBLAK

ALPCOLOR

OGM

AGNI

HARREITHER

KARBA

LUNOS, MARINO

GENERA

FRIGOR

TONDACH

BETAPLAST

SONCE SI
Foto: Olga Poslek

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.

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 d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
t: +386 1 896 21 02, e: info@herz.si
www.herz.si

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Preprosto.
Stisnite.

Ni hitrejšega, enostavnejšega ali varnejšega načina izdelave zanesljivih spojev kot z uporabo sistema hladnega
spajanja s stiskanjem Geberit Mapress. Odrežete primerno dolžino cevi, posnamete oster rob, nataknete fiting,
stisnete - končano. Z izbiro med več kot 400 različnimi fitingi in sistemskimi cevmi lahko v najkrajšem možnem času
izdelate kakršnokoli napeljavo za ogrevanje. Patentirani tesnilni obroč in indikator stiskanja zagotavljata dodatno
varnost pri delu. Nestisnjene spoje lahko tako zanesljivo opazite še pred izvedbo tlačnega preizkusa. Zakaj bi si
oteževali delo, če obstaja enostavnejši način? To je Know-how Installed.
WWW.Y TONG.SI
→ www.geberit.si

