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PRIVLAČNA ZUNANJOST,
ZMOGLJIVA NOTRANJOST
Nova industrijska toplotna črpalka NIBE F1345 ima brezčasno
privlačno zunanjost in modularno zgradbo notranjosti, kar
omogoča izredno enostavno zamenjavo hladilnih modulov,
povezovalnih cevi ter drugih servisnih posegov v najkrajšem
možnem času. Celoten proces delovanja je enostavno nadzorovan in krmiljen preko velikega barvnega zaslona, kjer je na
voljo tudi slovenski jezik.
Izdelana je za večje večstanovanjske in industrijske zgradbe,
tako je toplotna črpalka NIBE F1345 doslej najfleksibilnejša na
tržišču. Na voljo je v večih močeh, z najrazličnejšimi vgradnimi
rešitvami in s številno dodatno opremo tako za ogrevanje, kot
tudi za hlajenje. Krmiljenje je možno od koderkoli, saj je v toplotno
črpalko serijsko vgrajen internetni vmesnik za povezavo na
kontrolno spletno stran - NIBE UpLink. Majhna velikost ohišja
omogoča vgradnjo skoraj kamorkoli.
Tako tiha, da ne veste da jo imate. Lahko rečemo celo ”Najtišja
na tržišču”.

NIBE™ F1345 | TOPLOTNA ČRPALKA ZEMLJA VODA
– Do 10 % višji COP kot predhodni modeli
– Nova, inovativna modularna izvedba za enostavnejše
vzdrževanje

– Manj kot 3kg hladiva na enoto. Letni strošek pregleda
zaradi tega ni potreben
– Enostavna za vgradnjo, zagonska navodila v regulaciji

– Velik, jasen večbarvni zaslon z navodili za uporabnika

– Paleta dodatne opreme za delo na daljavo

– Izredno nizka šumnost (med najtišjimi na tržišču)

– Vgrajene nizkoenergijske obtočne črpalke 100 % krmiljenje preko barvne regulacije

– Majhno ohišje 60x60 cm z izboljšanim delovanjem
– 2 kompresorja za večjo fleksibilnost; ogrevanje,
bazen, bojler, ipd.
– Priklopite do devet toplotnih črpalk - do 540 kW moči.

D.O.O.
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e-pošta: info@knut.si | tel.: 01 / 788 99 16 | www.knut.si | www.nibe.si | www.
contura.si

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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Obrtnikom in podjetnikom pri iskanju posla ter plačilih nikakor ni lahko. Precej se jih sooča s krizo, ker bi
radi vlagali, napredovali in se širili, a
so zaradi (ne)plačilne discipline ter velikih dajatev ostali priklenjeni na preživetje iz meseca v mesec. V tujini pa
slika nikakor ni tako črna. Tam najdemo veliko mladih podjetnikov, ki so
uspešni v svojem poslu. Verjamejo,
da je kriza priložnost, le poiskati jo je
potrebno. Vprašamo pa se lahko, kaj
se dogaja pri nas, da Slovenci tako ne
razmišljamo? Mediji veliko naredijo na
tem področju, ker nam dnevno po več
ur govorijo le negativne novice, tako
iz politike, kot tudi iz gospodarstva.
Malih obrtnikov in podjetnikov tako in
tako nihče ne vpraša kako mu gre in
ali je moral koga odpustiti, kako plača
račune, davke, izplača plače. Pohvaliti
je potrebno svetlo točko, kot je oddaja Prava ideja, to so zgodbe o uspehu
naših ljudi, podjetnikov, le poiskati jih
je treba, saj so okoli nas. Najdemo jih
lahko na letošnjem 45. MOSu- Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti,
ki predstavlja poslovno stičišče inovativnosti, razvoja, najnovejših dosežkov podjetnih ljudi. Omogoča celovito predstavitev novih izdelkov in
storitev, prinaša celosten vpogled v
glavne izzive podjetnikov ter gospodarstva v širšem poslovnem okolju,
spodbuja pa tudi dialog. Ta Sejem
vseh sejmov prinaša številne sejemske ugodnosti in odlične priložnosti za
nakup razstavljenih izdelkov ter storitev. V poslovni javnosti pa je MOS dogodek, ki se ga zaradi številnih novih
poslovnih priložnostih, ki jih celjsko
sejmišče ponuja le v nekaj sejemskih
dneh, ne zamudi. Letos se bo predstavilo več kot 1000 direktnih razstavljavcev iz 36 sodelujočih držav na 65.000
m2 razstavnih površin, pričakuje pa se
več kot 137.000 obiskovalcev. Organiziranih bo več kot 80 spremljevalnih
dogodkov, okroglih miz, predavanj,
srečanj in seminarjev in nenazadnje
je več kot 210 akreditiranih predstavnikov domačih ter tujih medijev. Tam
bomo tudi mi z revijo ENERGETIK in z

njo naši oglaševalci. Veliko teh bo tudi
tam razstavljalo.
Septembra se bo torej začelo zares. Sodelovali bomo pri projektih, ki
so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
na območju Republike Slovenije, saj
gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja, kar je naše osnovno poslanstvo preko revije. Aktivno
bomo sodelovali na obrtnem sejmu
MOS v Celju, ki bo potekal od 12.-18.
septembra. Udeležili se bomo dogodka, ki ga organizira OZS: Programi EU
in konkretne izkušnje podjetij«, ki bo v
petek, 14. septembra 2012, ob 10. uri,
v poslovni stavbi Celjskega sejmišča
v Mali kongresni dvorani na Dečkovi
1 v Celju. Promovirali in distribuirali
bomo 94. številko revije ENERGETIK,
ki je danes pred vami.
Ob vsem tem pa se obrnimo še
malo vase. Varčevati je potrebno,
doma, v službi, v podjetju, naravi…
Koliko tega dejansko naredimo? Pasivne hiše, varčne žarnice, ločevanje
odpadkov, sončni kolektorji. Danes
smo prišli tako daleč, da je energija cenjena in draga dobrina, saj vsak gleda
na to, da bi bil izkoristek vedno večji.
Ženska lahko veliko naredi že s tem,
da vključi pralni stroj, ko je ta res poln,
enako velja za pomivalni stroj, likalnik
se vključi le po nujni potrebi. Moški pa
uredijo varčne žarnice, uredijo ogrevanje z obnovljivimi viri, tudi kakšen
kolektor za ogrevanje sanitarne vode
na strehi ne bil odveč. Seveda pa to ni
pravilo, vlogi se lahko zamenjate, le da
je učinek enak!
Vabljeni k branju tokratne revije, zanimivih rešitev in ponudb naših
oglaševalcev. Vidimo pa se na sejmu
obrti na razstavišču, morda pa tudi na
kakšnem spremljevalnem dogodku.
Lea Polajnar;
Koordinatorka revije in
sekretarka SIEM
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Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor,
Sekcija instalaterjev–energetikov.
Glavni in odgovorni urednik: Danilo Brdnik
e-pošta: termoser vis@triera.net
Marketing: mag. Olga Poslek s.p., GSM: 041 889 942
in 040 580 519, e-pošta: olga.poslek@gmail.com
Koordinator revije: Leonida Polajnar,
tel.: 02/33 03 510, Gsm: 051 662 119, e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si
Lek toriranje člankov: Katja Grobovšek
e-pošta: katja.sun@gmail.com
Oblikovanje in tehnično urejanje: Druga podoba, Andrej Požar s.p.
Tisk: Graf is d.o.o., naklada: 3.000 iz vodov.
Naslov uredništ va: Območna obr tno–podjetniška zbornica Maribor,
Titova cesta 63, 2000 Maribor,
telefon: (02) 330 35 10, 330 35 00 (h.c.); fax: (02) 30 00 491.
Par tner pri izdajanju revije je Sekcija instalaterjev–energetikov
pri Obr tno-podjetniški zbornici Slovenije.
Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.
Revija izide 6 krat letno.
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DAN ODPRTIH VRAT
HIŠE RIHTER
V soboto, dne 25.8.2012, je podjetje Rihter d.o.o. imelo dan odprtih vrat
in predstavitev hiše. Kljub poletni vročini, je obisk bil nad pričakovanji. Za
obisk smo se odločili tudi v uredništvu
revije Energetik. Predsednik SIEM in
glavni urednik revije Energetik, Danilo
Brdnik, si je pred pogovorom z direktorjem podjetja Janezom Rihterjem, z
veseljem ogledal predstavljeno HIŠO
262. Ta ima zelo veliko bivalne površine; v pritličju 118,61m2 z lepo teraso,
veliko 8,47m2. V mansardi so tri sobe
in velika spalnica ter shramba skupne
površine 115,39 m2. Zgoraj je še balkon, velik 8,72m2, in loža s površino
11,34 m2. Skupaj smo si torej ogledali 262,53m2 bivalne površine. Še nekaj podatkov o sami hiši: višina stropov je 2,60m, naklon strehe je 45°, tip
le-te pa dvokapnica s kubusno frčado. Predvsem pa prepriča podatek,
da gre za pasivno hišo, ki je zrakotesna, saj je nizkoenergijska izvedba
n50 ≤ 1,0h-1, pasivna izvedba pa n50
≤ 0,6h-1. Sistem gradnje je možen v

vseh Rihterjevih različicah sistemov
(Standard, Natura, Optimal, Optimal+,
Pasiv in Pasiv+). Za obiskovalce in potencialne kupce je najpomembnejša
informacija, da je pri nakupu možno
pridobiti tudi subvencijo Ekosklada.
Veselilo nas je, da je podjetje Rihter
z odlično poslovno potezo omogočilo ogled hiše v živo. Obiskovalci smo
si z velikim zanimanjem ogledali vsak
prostor posebej, zunanjost hiše, rešitve ogrevanja, okna, vrata in terase.
Podjetje Rihter je na dnevu odprtih vrat želelo predstaviti predvsem
pasivni način gradnje, kar jim je tudi
zelo dobro uspelo. Predstavniki podjetja z direktorjem Janezom Rihterjem
so bili na razpolago vsem obiskovalcem in so zelo izčrpno odgovarjali na
vsa vprašanja. V hiši so bili predstavljeni vsi konstrukcijski sistemi, ki jih
izvajajo. Poudarek pa je bil na sistemu Rihter Pasiv, po katerem je zgrajena predstavljena hiša in za katerega
so pridobili certifikat Pasivhaus, ki ga
podeljuje inštitut iz Darmstadta.

Janez Rihter direktor podjetja RIHTER in Danilo Brdnik predsednik SIEM
in glavni urednik revije na dnevu odprtih vrat na lokaciji Rakovlje 43 A,
Braslovče

Janez Rihter, direktor Podjetja
Rihter montažne gradnje, je povedal, da hiše gradijo po individualnih
željah in se prilagajajo željam strank.
Hiše lahko zgradijo do različnih faz
gradnje, tudi na ključ. Odprti so za
pogovore z vsemi in z veseljem tudi
svetujejo. Prijaznosti in strokovnosti
vseh smo bili priča tudi na dnevu odprtih vrat.
Leonida Polajnar

Predstavnik podjetja pri predstavitvi celovite
rešitve prezračevanja in ogrevanja hiše, ki je
bila predstavljena na dnevu odprtih vrat

Hiša, ki jo je predstavilo podjetje Rihter na dnevu odprtih vrat
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Nova generacija za
industrijske in
večstanovanjske objekte!
Pred nekaj leti je podjetje NIBE predstavilo novo generacijo toplotnih črpalk za individualne objekte.
Sedaj so na vrsti profesionalni uporabniki, saj se je morala industrijska toplotna črpalka NIBE F1330
umakniti novemu nasledniku, dvokompresorski toplotni črpalki NIBE F1345.
“To je povsem nov izdelek z vključenimi vsemi posebnostmi,
ki so že toplotno črpalko N IBE F1330 naredilo tako posebno in
uspešno, sedaj nadgrajeno še z uporabniku prijaznim vmesnikom nove generacije”, pravi Per Törnkvist, podjetja NIBE.
Za mnoge, je bila toplotna črpalka NIBE F1330 izdelek, ki je
uspešno na komercialno tržišče pripeljal toplotne črpalke tipa zemlja/voda. V času, ko je mnogo ljudi mislilo, da je daljinsko ogrevanje najboljša alternativa, se je pokazalo, da so toplotne črpalke
zemlja/voda najboljša

rešitev.
“ Toplotna črpalka NIBE F1330 je imela in še vedno ima vrsto
prednosti, ki so pisane na kožo prav profesionalnim uporabnikom”, nadaljuje Per.
“Ima dva kompresorja, od katerih imata oba manj kot 3 kg hladiva. S tem odpade letni strošek pregleda, ki je sicer potreben”.
Dva kompresorja pomenita tudi možnost dveh različnih
vzporednih dejavnosti. Med tem, ko prvi kompresor ogreva
objekt, lahko drugi kompresor na primer ogreva sanitarno vodo.
Dva kompresorja sta zaradi tega ena od prednosti, ki je bila
vključena tudi v novo generacijo toplotnih črpalk, novo NIBE
F1345. Ker je nova toplotna črpalka zasnovana na istem modularnem principu kot toplotne črpalke nove generacije za individualne objekte; NIBE F1245 in NIBE F1226, dobite še dodatno
novo prednost.
Dele toplotne črpalke je možno v primeru servisa menjati v
minimalnem času celo med delovanjem.
“Celoten hladilni modul je en samostojen del”, razlaga Per
in nadaljuje:
“V kolikor imate večji ogrevalni sistem, lahko dokupite dodatni rezervni modul. V primeru okvare, lahko modul med delovanjem zamenjate v petih minutah, modul v okvari pa date na servis, brez vpliva na ogrevalni sistem.”
“Princip je podoben, kot pri računalničkem RAID sistemu diskovja v večjih podatkovnih serverjih”.
Kot njena predhodnica, je lahko tudi toplotna črpalka NIBE
F1345 povezana v kaskadni sistem do devet enot. Ko imate vgrajene večje- 60kW toplotne črpalke, dobite tako sistem moči 540
kW in 18 kompresorjev. Sistem ima sedaj do 10 % boljši COP* kot
predhodna NIBE F1330 (4.35).

Tehnologija nove generacije
Prav tako, kot je toplotna črpalka NIBE F1345 od svoje predhodnice prevzela veliko prednosti, je bila opremljena tudi z unikatnimi prednostmi, ki so bile predstavljene s toplotno črpalko NIBE
F1245. Med prednostmi je tudi izredno nizka šumnost. Veliko jih
je prepričanih, da je to najtišja toplotna črpalka na tržišču!
Navkljub tem navdušujočim prednostim, pa je verjetno najbolj vpadljiv veliki barvni zaslon regulacije.
Ta prikazuje jasno informacijo o delovanju, časih delovanja
in temperaturah. Uporablja sistem ikon s pripadajočimi uporabniškimi navodili in seveda hitro zamenljivim jezikom za še boljše
razumevanje.
USB in eternet reži sta nameščeni na spodnji strani regulacije. Omenjeni dodatek omogoča enostavno menjavo nove
programske verzije oziroma
nastavitev. V naslednjih mesecih se bo omenjenima možnostima pridužila še možnost priklopa na internet in posledično
na novo storitev - NIBE Uplink.
“Menim, da je to najnaprednejša toplotna črpalka, ki smo
jo kdarkoli izdelali” , pravi Per.
“Ker je tudi najenostavnejša
za uporabnika, imam občutek,
da smo naredili v industriji s
toplotnimi črpalkami pravo revolucijo!”
NIBE F1345
Je na voljo v velikostih
24, 30, 40 in 60 kW.
Vsi modeli so z dvojnim
kompresorjem in izvlečnimi
hladilnimi moduli ter vgrajenim
prihajajočim vmesnikom
za NIBE Connect. *
COP @ B0/W35 14511
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NIBE IMA NEKAJ ZA VSAKOGAR, IZBIRA JE VAŠA!
NIBE™ F1145/F1245 ZEMLJA VODA

NIBE™ F2026 ZRAK VODA

NIBE™ F2300 ZRAK VODA

NIBE™ FP215 SOLAR

ZA ENO IN VEČDRUŽINSKE HIŠE IN MANJŠE
INDUSTRIJSKE OBJEKTE

PRILAGODLJIVE SISTEMSKE
REŠITVE

NA RADIATORSKI SISTEM PRIKLOPITE
TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK/VODA

PRIGRADITE VAŠI TOPLOTNI
ČRPALKI NIBE SOLARNE PANELE

Nova generacija NIBE toplotnih črpalk je opremljena
z sofisticirano tehnologijo, a je obenem izredno enostavna za vgradnjo in upravljanje. Izdelane so za priklop
na ogrevalne sisteme z radiatorji, konvektorji ali talnim
ogrevanjem in omogočajo visoke izkoristke iz okolja.
Pripravljene so za priklop na številne druge
proizvode in dodatno opremo, kot npr.
solarne panele, dodatno sanitarno vodo,
prezračevalni sistem z delno rekuperacijo in
različne temperaturne ogrevalne sisteme. S
široko paleto dodatne opreme, lahko toplotno črpalko tudi daljinsko krmilite, ogrevate
bazen in pohlajujete hišo s pasivnim/ aktivnim hlajenjem.

NIBE F2026 je robustna toplotna
črpalka tipa zrak/voda, izdelana
za kljubovanje zahtevnim skandinavskim podnebnim razmeram, z
učinkovitim scroll kompresorjem ki
deluje do zunanje temperature -20
°C. Izbirate lahko med izvedbami 6,
8, in 10 kW, ter dodate kompaktno
notranjo enoto NIBE, da dobite visoko učinkovit ogrevalni sistem.
Pripravili smo več
atraktivnih kombinacij ogrevalnih
sistemov.

NIBE F2300 je revolucionarni novi proizvod na področju zračnih toplotnih
črpalk, ki do najnižjih zunanjih temperatur zagotavlja najvišje ogrevalne
temperature z izredno visokimi grelnimi števili (COP). Izbirate lahko med
dvema izvedbama 14 in 20 kW. V kombinaciji z notranjo enoto VVM 500 nove
generacije na tržišču nima konkurence.

Zajemite brezplačni naravni vir in
prispevajte k zmanjševanju emisij.
Za vas imamo pripravljene najrazličnejše pakete!

D.O.O.
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Geberit On Tour

Strokovnjaki za
strokovnjake
Geberit ne vlaga samo v klasično proizvodnjo
in prodajo, ampak tudi v zadovoljstvo
strokovnjakov, ki vsakodnevno delajo z izdelki
Geberit ter so tudi glavni svetovalci svojim
strankam. Mnenje instalaterjev, serviserjev, arhitektov, projektantov in trgovcev je eden izmed
najpomembnejših dejavnikov pri krepitvi
ugleda podjetja, njihovo zadovoljstvo z izdelki
ter storitvami pa je zagotovo razlog za
uspešno sodelovanje.

Neizbežen je tudi profesionalen odnos do uporabnikov. Instalaterji in uporabniki diktirajo ritem ter potrebe
proizvodnje. Njihovo mnenje je pomembno, večina izdelkov pa je prilagojena njihovim potrebam. Pri oblikovanju
novega izdelka Geberitovi inženirji in oblikovalci premlevajo mnoge ideje in koncepte, želje in potrebe uporabnikov ter strokovnjakov pa so jim v dodatno pomoč. S takšno izmenjavo informacij lahko izboljšajo izdelek, hkrati
pa krepijo odnose med podjetjem in strankami.
Pomembna strategija podjetja je krepitev kakovostnih
odnosov med strokovnjaki iz podjetja in vsemi strokovnjaki, ki vsakodnevno uporabljajo Geberitove izdelke. Vodilni
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proizvajalec sanitarne tehnike se trudi v smeri konstantnega izboljšanja in usposabljanja ter vlaga v izobraževanje in
informiranje instalaterjev. Dodatno podpira lojalnost svojih kupcev z ekskluzivnim certificiranjem pooblaščenih instalaterjev in serviserjev, tehnični svetovalci v podjetju pa
so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in svetovati, tako
strokovnjakom, kot tudi končnim potrošnikom in jim pomagati pri izbiri pravega izdelka.

Geberit On Tour
Z namenom dodatne okrepitve uspešnega strokovnega
odnosa s svojimi kupci je Geberit letos projekt 'Geberit On
Tour' po uspešnem štartu v drugih evropskih državah pripeljal tudi v Slovenijo. Karavana se bo ustavila na enajstih lokacijah po Sloveniji in predstavila letošnje proizvodne novosti.
Tako bodo lahko strokovnjaki na bližnji lokaciji spoznali najnovejše inovacije in se pogovorili s tehničnimi svetovalci iz
podjetja Geberit. Vabljeni vsi, ki ste radi v koraku s časom!

Datum

Kraj

Lokacija

20.9.2012

Maribor

Mavi, Novakova ulica 8

25.9.2012

Ljubljana

Tapro grosist, Komanija 1, Dobrova

27.9.2012

Ljubljana

Mavi, Cesta v Mestni Log 86

2.10.2012

Koper

Tegram - PE Lucija, Liminjanska cesta 94 b

4.10.2012

Novo mesto

Mavi, Medičeva ulica 15

9.10.2012

Lesce

Tapro Grosist, Alpska cesta 56

10.10.2012

Nova Gorica

Megaterm, Ulica Vinka Vodopivca 12

11.10.2012

Celje

Slada, Plinarniška ulica 4

16.10.2012

Ljubljana

Tapro trgovina, Celovška cesta 280

18.10.2012

Radomlje

Vodoterm, Škrjančevo 8

23.10.2012

Murska Sobota

Kema, Ulica Štefana Kovača 23
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POROBETON YTONG IN
YTONG MULTIPOR – ODZIV NA
OGENJ IN POŽARNA VARNOST
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Tehnična smernica TSG-1001:2010, ki obravnava požarno varnost v stavbah, je
prinesla kar nekaj sprememb
pri zagotavljanju požarne
varnosti glede širjenja
požara na sosednje objekte
in nosilnosti elementov ter
širjenja požara po stavbi.
V obeh primerih lahko kot
idealna rešitev nastopita
porobeton YTONG, kot
nosilni material in toplotno
izolacijske plošče MULTIPOR.
Čeprav sta porobeton YTONG in
toplotna izolacija MULTIPOR na pogled enaka, je namembnost obeh izdelkov povsem drugačna. Porobeton
YTONG predstavljajo elementi za izvedbo nosilnih gradbenih elementov (zidni bloki YTONG ZB, termobloki YTONG TB, stropne plošče YTONG
SP,…), MULTIPOR pa je iz porobetona
izdelana toplotna izolacija.
Osnovna surovina, tako za porobeton YTONG, kot tudi za MULTIPOR,
je kremenčev pesek. Vezivo je cement z dodatki apna in mavca, pore
pa zagotavlja aluminijev prah. Vsi od
naštetih materialov, iz katerih sta izdelana YTONG in MULTIPOR, sodijo
v razred A1 po SIST EN 13501-1. Zato
tudi vsi izdelki YTONG in MULTIPOR
sodijo v razred A1 – negorljivi materiali, ki v stiku z ognjem ne povzročajo
dima in gorečih kapljic!

Požarna zaščita s
porobetonom YTONG

je prav tako mogoče doseči požarno
odpornost REI 180 (Razpredelnica 2).

Porobeton YTONG je že dlje časa
na tržišču in njegove lastnosti so že
dobro znane, a vseeno obnovimo
znanje. Z zidnimi bloki YTONG ZB je
mogoče doseči požarno odpornost v
skladu s SIST EN 13501-1, tudi REI 180
(Razpredelnica 1).
S termobloki YTONG TB, debeline 40 cm, v skladu s SIST EN 13501-1

Vsi nosilni elementi, izdelani iz
porobetona YTONG, zagotavljajo bistveno boljše lastnosti požarne zašči-

YTONG STROP je izdelan iz stropnih polnil YTONG SB na gredicah iz armiranega betona. V skladu
s standardom SIST EN 13501-2 zagotavlja požarno odpornost REI 120
(Razpredelnica 3).

Razpredelnica 1: Požarna odpornost neometanih in ometanih zidov, izdelanih iz zidnih blokov
YTONG ZB (α: delež obtežbe)

Minimalna debelina zidu (cm) za požarno odpornost (min)

Vrsta konstrukcije

REI 30

REI 60

REI 90

REI 120

REI 180

Ločilni neometani zidovi

α≤1,0

20

20

20

25

30

Ločilni neometani zidovi

α≤0,6

20

20

20

20

20

Ločilni ometani zidovi

α≤1,0

20

20

20

25

25

Ločilni ometani zidovi

α≤0,6

20

20

20

20

20

Razpredelnica 2: Požarna odpornost neometanih in ometanih zidov, izdelanih iz termoblokov YTONG TB
(α: delež obtežbe)

Minimalna debelina zidu (cm) za požarno odpornost (min)

Vrsta konstrukcije
Ločilni neometani zidovi

α≤1,0

REI 30

REI 60

REI 90

REI 120

REI 180

40

40

40

40

40

Ločilni neometani zidovi

α≤0,6

40

40

40

40

40

Ločilni ometani zidovi

α≤1,0

40

40

40

40

40

Ločilni ometani zidovi

α≤0,6

40

40

40

40

40

Razpredelnica 3: Požarna odpornost Ytong stropa višine 20 cm

Metoda preizkušanja

SIST EN 1365-2:2001

Parameter

Rezultat

Koristna obtežba v požaru (2 kN/m2, ψ2)

0,6 kN/m2

Nosilnost (R):
 nastanek špranje
 vžig bombažne vate
 neprekinjeno gorenje

> 120 minut
> 120 minut
> 120 minut

Celovitost (E):
 nastanek špranje
 vžig bombažne vate
 neprekinjeno gorenje

> 120 minut
> 120 minut
> 120 minut

Izolativnost (I):
 srednje povišanje temperature > 140 ºC
 maks. povišanje temperature > 180 ºC

> 120 minut
> 120 minut
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te med posameznimi požarnimi sektorji, kot so zahtevane v Tabelah 4 in
5 Tehnične smernice TSG-1-001:2010.

Požarna zaščita s toplotno
izolacijskimi ploščami
MULTIPOR
Za razliko od izdelkov YTONG, ki
so namenjeni izdelavi nosilnih gradbenih elementov, je MULTIPOR toplotna izolacija, ki združuje najpomembnejše lastnosti toplotno izolacijskih
materialov:
 prostorninsko maso: 115 kg/m3,
 toplotno prevodnost: 0,045 W/		
m2K,
 difuzijsko upornost: 3,
 tlačno trdnost: ≥ 300 kPa,
 natezno trdnost: ≥ 80 kPa
 in kar je v primeru požara 		
najpomembnejše:
 razred negorljivosti (SIST EN 		
13501-1): A1.

MULTIPOR v zunanji steni
MULTIPOR je v prvi vrsti namenjen
toplotni zaščiti, vendar ga je mogoče
zaradi negorljivosti uporabiti tudi kot
kombinacijo toplotne izolacije in požarne zaščite, kar je zelo pomembno
pri zahtevah o požarni varnosti zunanjih sten, kjer je zahtevana požarna
odpornost zunanje stene vsaj (R)EI 60
(TSG-1-001:2010, Točka 1.3).
Še strožje so zahteve glede razreda negorljivosti za same (toplotno izolacijske) obloge zunanjih sten
(TSG-1-001:2010; Točka 2.4.1.1), kjer je
za stavbe do višine 10 metrov, ki je razdeljena na več požarnih sektorjev in
za stavbe do višine 22 metrov zahtevana obloga razreda negorljivosti vsaj

Foto 1: Stropna konstrukcija s spodnje strani
(požarna stran)

B-d1. Za stavbe višje od 22 metrov se v
celoti uporabljajo zahteve MHHR (muster-hochhaus-richtlinie), kjer so zahteve sledeče: zunanje stene in nenosilni deli nosilnih zunanjih sten morajo
biti v vseh svojih delih iz negorljivih
gradbenih materialov (razred negorljivosti A1 ali A2).
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah in pripadajoča tehnična smernica
ne veljata le za novogradnje, temveč
tudi za sanacije, renovacije in adaptacije starejših stavb, ne glede na to, ali
potrebujemo projektno dokumentacijo ali ne!
Zato ni nobene dileme o tem, kateri toplotno izolacijski material je
potrebno uporabiti na fasadah višjih
stavb. Fasade, izdelane iz porobetona MULTIPOR, preprečujejo nastanek
požara in širjenje že nastalega požara
v vseh smereh: po vertikali, po horizontali ter okrog vogala!

Opravljenih je bilo tudi nekaj testov požarne odpornosti stropnih
konstrukcij, med drugim tudi v laboratoriju MPA v Braunschweigu
(Nemčija). V tem primeru je bila armiranobetonska medetažna plošča, debeline 20 cm, s spodnje strani zaščitena s toplotno izolacijskimi ploščami
MULTIPOR v dveh različnih debelinah.
Polovica stropa, dimenzij 190/500 cm,
je bila zaščitena s 6 cm, druga polovica pa z 10 cm debelo oblogo iz toplotno izolacijskih plošč MULTIPOR (Foto
1, Foto 2).


MULTIPOR v stropu in
strehi
Toplotno izolacijo MULTIPOR
je mogoče uporabiti kot toplotno
in požarno zaščito tudi v stropu in
strehi. Minimalne zahteve glede požarne odpornosti so za strop in streho
enake kot za zunanje stene – največ
REI 90.

Foto 2: Stropna konstrukcija med požarnim testom

Slika 1: Shema polaganja izolacijskih plošč
MULTIPOR
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Razpredelnica 1: Potek temperatur v stropni konstrukciji med požarnim testom

Trajanje požarnega testa
(min)

Najvišja temperatura na stiku
MULTIPOR (6 cm) in AB plošče
(ºC)

Najvišja temperatura na stiku
MULTIPOR (10 cm) in AB plošče
(ºC)

Najvišja temperatura na vrhu AB
plošče
(ºC)

15

31

19

21

30

50

33

31

45

76

42

48

60

102

52

64

75

117

68

78

90

135

82

91

105

151

92

100

120

170

101

110

Stropna konstrukcija, ki je bila
z zgornje strani obtežena s projektno obtežbo, je bila 2 uri izpostavljena požaru, skladno s standardom. Po
dveh urah izpostavljenosti požaru,
pri zunanji temperaturi okolja 16 ºC,
je bilo mogoče na toplotno izolacijskih ploščah MULTIPOR opaziti sledeče spremembe:
 vse toplotno izolacijske plošče
MULTIPOR so bile po dveh urah požara in ohlajevanju še vedno trdno prilepljene na strop,
 manjše razpoke so nastale na
robovih nekaterih toplotno izolacijskih plošč MULTIPOR, predvsem na
stiku s steno,
 minimalne deformacije toplo-

tno izolacijskih plošč MULTIPOR niso
povzročile vidnih poškodb na stikih
posameznih plošč.
V času požarnega testa so bile
temperature konstrukcije merjene v
treh nivojih:
 stik toplotno izolacijskih plošč
MULTIPOR (debelina 10 cm) in AB
konstrukcije,
 stik toplotno izolacijskih plošč
MULTIPOR (debelina 6 cm) in AB
konstrukcije,
 zgornja stran AB plošče.
Temperature v stropni konstrukciji so v odvisnosti od časa navedene v
Razpredelnici 1.
S požarnim testom je bilo ugotovljeno, da so toplotno izolacijske plo-

šče MULTIPOR kvalitetna požarna zaščita, ne le zunanjih sten (nosilnih
in nenosilnih), temveč tudi stropnih
konstrukcij, ne glede na to, ali je stropna konstrukcija v sestavi ravne strehe ali garažnega stropa.

Zaključek
YTONG in MULTIPOR imata odlične lastnosti pri zagotavljanju požarne odpornosti. Ne le, da so vsi izdelki iz porobetona negorljivi in sodijo
v razred negorljivosti A1, temveč je
mogoče z uporabo porobetona
YTONG ter toplotno izolacijskih plošč
MULTIPOR zagotoviti najvišje možne standarde požarne zaščite, tudi v
stavbah višjih od 22 metrov.

VABILO
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Informestom Agencijo za razvoj in mednarodno sodelovanje iz Nove Gorice ter partnerji
projekta iCON in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta,
Slovenske gospodarske zveze iz Celovca ter SID–om Prvo kreditno zavarovalnico d.d. vas vabimo v času 45. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju na
dogodek z naslovom

»Kako učinkovito poslovati v Italiji in Avstriji?«,
ki bo v ponedeljek, 17. 9. 2012, ob 10.00 uri
v Modri dvorani v poslovni stavbi Celjskega sejmišča,
Dečkova cesta 1, Celje.
Dogodek je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo širiti svoje
poslovanje ali začeti poslovati v Italiji ter Avstriji. Predavatelji bodo predstavili
vrsto ključnih področij, ki jih mora slovensko podjetje ob vstopu na italijansko
in avstrijsko tržišče upoštevati ter spoštovati.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev »Progetto
finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dai fondi nazionali.«

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
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Okvirni program:
9:30 -10:00

Registracija udeležencev

10:00 - 10:10

Uvodni pozdravi

10:10 - 11:00

- Organiziranost slovenskega podjetništva v Italiji in
možnost delovanja na čezmejnem območju, Andrej
Šik, direktor, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst
- Ustanovitev podjetja v
Italiji in davčne obveznosti
pri izvajanju storitev
- Mobilnost delovne sile
- Varnost pri delu in okolje
varstvena problematika

11.00 – 12.00

- Organiziranost slovenskega podjetništva v Avstriji
in možnosti delovanja
na čezmejnem območju,
Marina Einspieler-Siegert,
direktorica Slovenske gospodarske zveze, Celovec
- Razvojna agencija
Koroška
- Koroška deželna Vlada,
Oddelek za obrtno pravo
- Davčna zakonodaja in davčne obveznosti,
Davčna uprava
- Delovna zakonodaja in mobilnost delovne sile, AMS, Zavod za
zaposlovanje

12:00 – 12:15

Odmor za kavo in
mreženje

12:15 – 12.50

Zavarovanje terjatev pred
riziki neplačila domačih in tujih kupcev, SID
– PKZ d.d., mag. Simona
Pirc, namestnica direktorice oddelka prodaje in
marketinga

13.00

Zaključek in hladno
topli bife za udeležence
dogodka

Udeležba na dogodku je brezplačna, prosimo vas, da prisotnost potrdite do 10. 9. 2012 na e-naslov: edina.
zejnic@ozs.si. Vsi prijavljeni na seminar prejmejo ob zaključku dogodka
tudi brezplačno vstopnico za ogled
sejma MOS.

Območna zbornica za severno Primorsko

E.I.N.E.

To ni čudež . . .
Vljudno vas vabimo na svetovalne dni podjetja Weishaupt, kjer boste lahko vprašali in videli vse, kar vas
zanima v zvezi z ogrevanjem in ogrevalnimi sistemi. Pričakuje vas ekipa strokovnjakov, ki vam bo
predstavila delovanje vrhunskih izdelkov Weishaupt v živo in možnosti sodelovanja s priznanim podjetjem.
Svetovalni dnevi bodo vsak dan od 12.9.2012 do 14.9.2012 med 9.00 in 18.00 uro, na sedežu podjetja v
Celju, ulica Teharje 1. Veseli bomo vašega obiska!

to je zanesljivost.
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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-
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Slika 2: Primerjalni graf ogrevalnih sistemov

Zunanja enota toplotne črpalke/sistema solarnega ogrevanja

Polje sprejemnikov sončne energije

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

Za več informacij nas
obiščite na spletni strani
www.hidria.si
ali pokličite
brezplačno modro
številko 080/8757

SOLARNI SISTEMI
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Vitocal 300-G Pro in Vitocal 300-W Pro

Učinkovito ogrevanje
večjih stavb s toploto iz
okolja
Toplotne črpalke izkoriščajo energijo, ki je prisotna v zemlji, podtalnici in zunanjem zraku ter se jo kasneje
uporablja za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne vode. Glede na vir
energije lahko toplotna črpalka s kilovatno uro električne energije proizvede do šest kilovatnih ur ogrevalne
toplote. S tako imenovanim eko-električnim tokom (zelena energija) iz
obnovljivih virov energij je tako proizvodnja toplote celo popolnoma CO2
– nevtralna, pridobivanje energije pa
je trajnostno. Neodvisnost od fosilnih
goriv, zmanjševanje emisij CO2 in s
tem aktivni prispevek k zaščiti okolja,
kot tudi nizki obratovalni stroški, so
prednosti, ki govorijo v prid uporabi
toplotnih črpalk

Toplotne črpalke za vse
vrste uporabe
Toplotne črpalke, vrste Vitocal
300-G, nudijo številne možnosti uporabe. Doslej so bile razpoložljive s toplotno močjo od 5,9 do 58,9 kW. Večje
moči, do 589 kW toplote za ogrevanje, je možno doseči z zaporedjem
večih naprav v kaskado. S tem so te
toplotne črpalke primerne za uporabo, tako v eno- in večdružinskih hišah, kot tudi v industrijskih obratih ter
omrežjih na daljinsko ogrevanje.

Standardizirane toplotne
črpalke z večjim
območjem toplotne moči
Da se lahko v objekte s še večjo po-

rabo toplote, primer so posebej velike
stanovanjske naprave, vstavlja standardizirana tehnika toplotnih črpalk,
je Viessmann področje toplotne moči
za to vrsto toplotnih črpalk povečal.
Toplotna črpalka Vitocal 300-G Pro
ima pri koriščenju zemeljske toplote toplotno moč do 240 kW. Energijo
iz podtalnice koristi toplotna črpalka Vitocal 300-W Pro in daje do 290
kW toplotne moči. Pet takšnih naprav,
razporejenih v kaskado, dosega skupno toplotno moč do 1450 kW.

Visoka učinkovitost
s pomočjo inovativnih
tehnik
Kot toplotne črpalke Vitocal 300G, razpolagajo tudi toplotne črpalke Vitocal 300-G Pro in 300-W Pro z
inovativnim nadzorom krogotoka
hladilnega sredstva (sistem RCD), ki
v povezavi z elektronskim ekspanzijskim ventilom, skrbi za najvišjo učinkovitost v vsaki obratovalni točki.
Toplotne črpalke Vitocal 300-G Pro
(zemlja/voda) dosegajo izredno visok koeficient učinkovitosti- do 4,9
in Vitocal 300-W Pro (voda/voda)- do
6,0 (oba podatka sta po standardu EN
14511). Tako visoka učinkovitost zagotavlja nizke obratovalne stroške.

Izredno tiho delovanje

Nova toplotna črpalka Vitocal 300-W koristi kot vir energije podtalno ali površinsko vodo in ima toplotno
moč do 290 kW. Toplotna moč do 1450 kW je možna s kaskadnim priklopom večih naprav.

Nizke emisije zvoka so predvsem
pomembne v stanovanjskih zgradbah in hotelih, kajti hrup ter predvsem jakost hrupa odločilno vplivata
na kvaliteti bivanja. V toplotnih črpal-
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Moč posamezne toplotne črpalke Vitocal 300-G pri koriščenju podtalnice kot vira energije je do 58,9 kW. Višje moči se lahko dosežejo z razporeditvijo do 10
takšnih črpalk v kaskado.

kah Vitocal 300- G Pro in 300-W Pro
za majhen šum obratovanja skrbijo
moduli krogotoka hladilnega sredstva, ki ležijo v vzmeteh sistema, ter
ohišje, ki je popolnoma zvočno izolirano. Tako je raven zvočne moči teh
naprav, z vrednostjo med 61 in 65
dB(A) za toplotne črpalke te kategorije moči, posebej nizek.
Nova Viessmannova toplotna črpalka Vitocal 300W Pro je serijska črpalka z močjo do 290 kW, v
kaskadi do 1450 kW.

Regulacija
Vitotronic za enostavno
krmiljenje
Regulacija Vitotronic 200, poznana že od oljnih in plinskih kotlov, prav
tako pripada k opremi toplotne črpalke Vitocal 300-G Pro. Njihova uporaba je zelo enostavna, kajti imajo
velik, osvetljen displej z logično sestavljenim menijem in jasnim vodenjem uporabnika. Možen je
tudi priklop daljinskega
upravljanja in parametriranja Viessmannovih sistemov TeleControl preko interneta. Obstoječi oz.
predvideni sistemi vodenja in upravljanja (CNS) se
lahko povežejo s pomočjo
standardiziranega sistema
LON-Bus.

Enostavna regulacija Vitotronic z jasnim tekstom
in grafičnim prikazom.

Enostavna montaža in
hiter zagon obratovanja
Toplotne črpalke Vitocal 300- G
Pro in 300- W Pro se dobavijo pripravljene za montažo. Električna oprema
je že integrirana v ohišje. Tovarniško
vgrajena zaščita za vklop in izklop
primarne in sekundarne črpalke, kot
tudi električno varovanje kompresorja, omogočajo hiter priklop na električno omrežje.
Viessmann d.o.o
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Tehnologija
spajanja RTMTM
Revolucionarna novost
iz Uponorja
V Uponorju sta tehnologija in razvoj vedno na prvem mestu. S stalnim zagotavljanjem prednosti in
učinkovitosti vsake instalacije nas to
ohranja korak pred ostalimi ponudniki na trgu. To pa je bistvenega pomena za prihodnost.
Najnovejši proizvod razvoja revolucionarnih tehnologij je prav gotovo
nova Uponorjeva tehnologija spajanja RTM. Glavni moto te tehnologije
je enostavnost, hitrost vgradnje in zanesljivost. To pa so zahteve, ki jih imajo instalaterji in projektantje pri tehnologijah spajanja vodovodnih ter
ogrevalnih sistemov.

Koncept
Nova, t.i. tehnologija RTM spaja
Uponorjeve cevi MLCP brez uporabe posebnega orodja za zatiskanje,
zahvaljujoč integrirani zatisni funkciji znotraj fitinga. Vsak fiting RTM
ima v notranjosti t.i. zatisni obroč, ki
je izdelan iz visoko ogljičnega vzmetnega jekla in je prednapet (razširjen) s pomočjo posebnega barvnega
distančnika.
Ob koncu vtika Uponorjeve cevi
MLCP v fiting RTM, se glasno zasliši
»klik«, kar pomeni, da je spoj uspešno izveden. Ob tem barvni distančnik enostavno odpade v prazen pro-

stor fitinga. Po zaslugi 360° vrtljivosti
prozornega dela fitinga, se lahko vizualno preveri ali je zatisni obroč pravilno stisnil cev.
Spominski učinek prednapetega
obroča tako reagira kot zatisno orodje in vseskozi deluje na cev s silo dveh
ton. Zaradi tega spoj trajno absorbira
vsa temperaturna nihanja in ekstremne tlačne obremenitve.

Barvna označenost
Podobno
kot
standardni
Uponorjevi zatisni fitingi MLCP, so
tudi fitingi RTM barvno označeni. Barvno označenost omogoča distančnik, ki drži obroč prednapet in
označuje za katero dimenzijo cevi
gre. Barvno označeni fitingi omogočajo enostavnejšo izbiro pravilne dimenzije, kar posledično pomeni pri-
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Montaža
Tehnologija spajanja RTM omogoča hitro in enostavno vgradnjo. Za
spajanje cevi na fiting so potrebni le
trije koraki: odrežite cev, kalibrirajte
cev in priključite.
Uponor nudi kompleten asortiman fitingov za dimenzije od 16 do
32mm. Fitingi, dimenzije 16 do 25mm,
so izdelani iz visoko kvalitetnega pla-

stičnega materiala PPSU. Fitingi, dimenzije 32mm in fitingi v kombinaciji z notranjim ali zunanjim navojem,
pa so izdelani iz galvansko kositrane
medenine. Celoten asortiman obsega
vse artikle, ki so potrebni za celotno
vodovodno in ogrevalno instalacijo.
Tehnologija RTM je idealno dopolnilo k preverjenemu sistemu večplastnih cevi Uponor MLCP.

Zaključek
Predstavljena

KLIK.
Integrirana zatisna funkcija

Zatisnjenje brez orodja
Uponor vam sedaj predstavlja novo RTM tehnologijo: integrirana zatisna funkcija s konceptom Tool-Inside (kar pomeni,
da je orodje vključeno v sam fiting) je idealna za adaptacije in
novogradnje. Omogoča varno, hitro in profesionalno povezavo, tudi na težko dostopnih mestih. Vse to zahvaljujoč barvno
označenemu fitingu, indikatorju spoja ter neodvisnosti od
orodja. RTM tehnologija je idealno dopolnilo k preverjenemu
sistemu večplastnih cevi Uponor MLCP.

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

omogočala izvajalcem lažje, hitrejše in še bolj zanesljivo delo. S tem
Uponor še vedno nudi gradbenim
profesionalcem brezkompromisno
kvaliteto, najboljše strokovno znanje
in dolgoročno partnerstvo. Za dodatne tehnične informacije se lahko
obrnete na podjetje TITAN d.d., ki je
generalni zastopnik družbe Uponor v
Sloveniji.

podeljuje naziv

NAJBOLJŠI
IZDELEK LETA
2012

sprememba

bo

Vili Zabret, TITAN d.d.

Tehnologija spajanja

hranek časa in zagotavlja varen ter
zanesljiv spoj.
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IBP GRouP
Skupina IBP združuje podjetja z
dolgoletnimi izkušnjami na področju
proizvodnje sistemov za napeljavo
ogrevalnih sistemov. Podjetja so prisotna v Evropi na različnih lokacijah in
se v osnovi ločijo po tipu proizvodov,
ki jih proizvajajo:
 IBP CONEX (Velika Britanija) –
proizvodnja vijačnih fitingov za spajanje bakrenih cevi
 IBP
CONEX
BANNINGER
(Nemčija) – distribucijski center
 IBP ATOSA (Španija) – proizvodnja bakrenih fitingov za lotanje
 IBP INSTALLFITTINGS – proizvodnja medeninastih fitingov za lotanje,
fitingi iz rdeče litine, proizvodnja sistema press bakrenih fitingov za plinske instalacije, vodovod in ogrevanje
 IBP BANNINGER Italija – distribucijski center
Z več kot 100-letno tradicijo si
je IBP pridobil zaupanje monterjev,
projektantov, distributerjev in končnih uporabnikov. S širokim naborom
sistemov za strojne instalacije je v
Sloveniji prisoten že vrsto let.

Kvaliteta je prioriteta
Koncept prodaje temelji na kvaliteti. Z izbiro kvalitetnih materialov
in avtomatizirano proizvodnjo zagotavljajo stalno kvaliteto vseh proizvodov. Vsi proizvodi so pridobili številne mednarodne certifikate o kvaliteti,
v Sloveniji so sistemi press B potrjeni
tudi s strani inštituta za varilstvo. Ne
glede na spremenjene razmere na
svetovnih trgih znamka IBP (Conex,
Banninger) ostaja pojem kvalitete.

Širok nabor izdelkov za
različne sisteme
Poleg že dobro poznanih serij
4000 & 5000 (fitingi za lotanje), so v
programu tudi stisni sistemi press B
fitingi za napeljavo ogrevanja, sanitarne vode, plinskih napeljav in napeljavo solarnih sistemov.

Novost v sistemu –
jekleni press fitingi
V Sloveniji se s sistemom jeklenih
press fitingov IBP predstavlja poleti
2012.
Jekleni press fitingi so narejeni z
na trgu prevladujočim dvojnim sti-

skalnim sistemom. Posebna sestava
tesnila omogoča popolno tesnjenje,
ko je fiting stisnjen. Neustrezno stisnjeni fitingi so tako opazni takoj, ko
se opravlja tlačni preskus. Črno tesnilo EPDM se lahko nadomesti z zelenim tesnilom FKM, ki je narejeno za
medije, za katere tesnilo EPDM ni primerno (na primer visoke temperature). Fitingi so narejeni iz nelegiranega jekla po DIN EN 10305-3, E 195, DIN
material št. 1.0034.
Fitingi so pocinkani s plastjo debelo najmanj 7µ, ki je preverjena po
EN 1254-7.
Jekleni press fitingi so namenjeni uporabi tako v privatnih, kot tudi v
industrijskih ogrevalnih sistemih. Ob
uporabi tesnila EPDM je možna uporaba skoraj v vseh zaprtih ogrevalnih
sistemih, z menjavo tesnil pa tudi v
solarnih napravah. Fitinge s tesnilom
EPDM se lahko uporablja tudi za napeljavo stisnjenega zraka.
Unikatno zasnovan o-obroč omogoča monterju enostavno preverjanje zatiska, saj nezatisnjeni spoji ne
tesnijo, kljub temu pa spoj ne prepušča večjih količin. Sam stisk pa zaradi
posebnega o-obroča zagotavlja varen spoj.

Podjetje Ika Žiri, d.o.o.,
ki je uraden zastopnik
IBP proizvodov skupine
IBP, s svojo široko mrežo
zagotavlja stalno zalogo
in dobavo kupcem na 8
lokacijah.

134

Sistemi stisnih fitingov za napeljavo ogrevanja,
sanitarne vode, plinske napeljave in solarnih
sistemov. IBP z inovativnim pristopom dokazuje
kvaliteto na slovenskem tržišču!

Novo v programu - JEKLO PRESS

doing more - since 1909
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Sistemske plošče za
talno ogrevanje,
prilagojene pogojem
objekta
Talno ogrevanje je danes najbolj
razširjen sistem ploskovnega ogrevanja. Prednosti pred drugimi sistemi
centralnega ogrevanja so znane (nizka temperatura ogrevalnega medija,
možnost izkoriščanja alternativnih virov energije, prihranek energije, visoka stopnja ugodja v prostoru…).
Pomemben element toplovodnega sistema talnega ogrevanja je sistemska plošča. Ta mora nuditi potrebno izolacijo, hkrati pa omogočati
kar najbolj enostavno in hitro vgradnjo cevi. Tem zahtevam v primeru mokrega načina vgradnje najbolj
ustrezajo tovarniško izdelane plošče iz stiropora s čepi, katerih oblika omogoča, da dovolj trdno držijo
cev. Seveda morajo take plošče imeti vgrajeno zaščito proti vlagi v obliki
folije, kar še dodatno utrdi čepe in še
izboljša njihovo funkcijo. Pomembno

Za prostore, kjer pričakujemo večje tlačne obremenitve, vgrajujemo
plošče Stirotermal Hard. Plošča je izdelana iz tršega stiropora in vakuumsko prevlečena z modro polietilensko
folijo ter ima čepe, ki omogočajo vgradnjo cevi, premera od 16 do 20 cm v
razmaku najmanj 7,5 cm. Dopustna
enakomerna obtežba plošče je do
2000 kg/m2.
V primeru, da morajo plošče zdržati še višje tlačne obremenitve, vgradimo ploščo Stirotermal Duo, ki dopušča enakomerno obtežbo, celo do

Sistem talnega ogrevanja pred vgradnjo estriha

Predstavitev programa na sejmu Energetike 2012

je tudi, da je plošča oblikovana tako,
da zagotovi čim večjo površino oblitja cevi z estrihom, kar omogoči boljši prenos toplote. Sistemske plošče iz
skupine Stirotermal imajo vse zgoraj
navedene lastnosti.

Visoke tlačne obremenitve

4000 kg/m2. Plošče sledijo novejšim
trendom stroke; so zelo kompaktne
in se trdno ter vodotesno spajajo med
seboj (primerne so tudi za samorazlivni estrih). Oblika čepov omogoča zelo
trdno pritrditev cevi, predvsem premera 16 in 17 mm. Plošče so na voljo
v dveh izvedenkah, z debelino izolacije 11 ali 32 mm. Zgornji sloj predstavlja čepasta plošča, ki je po postopku
vakumiranja izdelana iz trde črne polistirenske folije, spodnji sloj pa je iz trdega stiropora.

Zvočna izolacija
Plošča Stirotermal Silent poleg ustrezne toplotne izolacije nudi
tudi izolacijo proti udarnemu zvoku, katerega nivo zmanjšuje za 26 dB.
Izdelana iz elastificiranega stiropora in vakuumsko prevlečena z modro
polietilensko folijo, ima čepe, ki omo- 
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gočajo vgradnjo cevi, premera od 16
do 20 cm v razmaku najmanj 7,5 cm.
Vgrajujemo jo v bivalne in pisarniške
prostore.
Znižanje nivoja udarnega zvoka za
26 dB dosežemo tudi z vgradnjo plošče Stirotermal Trio. Plošča je tehnološko najbolj dovršena, saj je izdelana
iz treh slojev. Zgornji sloj predstavlja
čepasta plošča, ki je po postopku vakumiranja izdelana iz trde črne polistirenske folije. Pod polistirensko folijo je sloj trdega stiropora, spodnji sloj
pa je elastificiran. Plošče so zelo kompaktne, se trdno in vodotesno spajajo med seboj ter so primerne tudi
pri uporabi samorazlivnega estriha.
Omogočajo polaganje cevi premerov
14 do 17 mm.

Adapatacije
V prostorih, kjer je višina tlaka omejena, vgrajujemo plošče Stirotermal
Adapt, katerih debelina izolacije je
manjša. Raster zvezdastih čepov na
zgornji strani omogoča enostavno in
hitro vgradnjo grelnih cevi, premera
od 14 do 16 mm, v razmaku 50 mm.
Odlikuje jo posebna oblika robov, ki
služijo medsebojnemu spajanju plošč

Plošče za suho vgradnjo Stirotermal Dry

v vzdolžni in prečni smeri. Še manjšo skupno debelino imajo plošče
Stirotermal Duo 11.

Brez toplotne izolacije
Stirotermal Solo je čepasta plošča, izdelana po postopku vakumiranja iz trde polistirenske folije in nima
toplotne izolacije. Vgradimo jo v prostorih, kjer je toplotna izolacija že položena oz. tam, kjer je skupna debelina slojev omejena, saj je skupna višina
te sistemske plošče z vgrajeno cevjo
le 2 cm.

Samorazlivni estrihi
Sistemske plošče iz skupine
Stirotacker so gladke plošče brez čepov. Na izolacijo iz stiropora (tršega
ali elastificiranega) je prilepljena aluminizirana in s stekleno tkanino armirana HDPE folija, na katero je natisnjena mreža rastra 5 cm. Pritrjevanje
cevi se vrši s cevnimi sponkami. Ker se
spajanje plošč izvede z vodotesnim
lepljenim preklopom folije, so plošče
Stirotacker (izdelane kot posamezne
plošče ali v zvitkih dolžine 10 ali 12 m)
primerne pri uporabi samorazlivnega
estriha.

Stirotermal Duo 11

Tradicionalna vgradnja
Med gladke sistemske plošče
(brez čepov) prištevamo tudi ploščo
izdelano v kalupu Stirotermal Net.
Pritrjevanje cevi se na te plošče lahko
izvede na tradicionalen način (na armirno mrežo), s pomočjo cevnih sponk
ali pa cevnega registra. Prednost te
plošče v primerjavi z običajno izolacijo je, da ima že vgrajeno zaščito proti
vlagi (PS folijo) in sistem trdnega medsebojnega spajanja plošč.

Suha montaža
Pri adaptacijah stanovanjskih prostorov je vse bolj v uporabi suhi način vgradnje talnega ogrevanja. Tu
je višina tlaka praviloma omejena.
Višina, potrebna za suho vgradnjo je
manjša, teža sistema pa bistveno nižja. Stirotermal Dry je sistemska plošča iz stiropora, debeline 3 cm, v kateri
so utori. Vanje se vloži posebej profilirane lamele, ki jih imenujemo tudi
sevalna pločevina. Ta omogoča enakomerno porazdelitev toplote in je
hkrati nosilec cevi. Naslednji sloj suhe
vgradnje je PE folija, ki služi kot ločilni sloj, na vrh pa se položi plošče tako
imenovanega suhega estriha in talno
oblogo.

Aleksander Metlika
Fragmat Tim d.d.

23
September 2012

ekoKrediti

Spodbuda za vaše okoljske naložbe!
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ponuja 25 mio EUR sredstev
za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
- različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
- naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
- naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
- gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
- energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
- obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
- nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
- ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
- proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
- nabavo okolju prijaznih vozil.
Več informacij na www.ekosklad.si ali na telefonski številki 01 / 241 48 20.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vas vabi
v času 45. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju na dogodek z naslovom

»Programi EU in konkretne izkušnje podjetij«,
ki bo v petek, 14. septembra 2012, ob 10. uri,
v poslovni stavbi Celjskega sejmišča v Mali kongresni dvorani na Dečkovi 1 v Celju.
Kako so podjetja začela s prijavljanjem na evropske razpise? Kakšne so priprave v podjetjih na pisanje projektnih
vlog? Kakšne so izkušnje podjetij glede razlik med domačimi in tujimi razpisi? Kaj je glavni motiv za prijavo na razpise? Na dogodku bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki jih
imajo podjetja, ko iščejo razpise in se odločajo za prijavo
na domače ali evropske razpise.
Na dogodku bomo predstavili tudi aktualne evropske razpise in konkretne izkušnje, ki jih imajo podjetja ter institucije pri evropskih in domačih razpisih ter izvajanju odobrenih projektih.
Sodelovali bodo:
Mag. Marko Močnik, Pomurski tehnološki park,
Darko Ferčej, E-zavod,
Damjan Golob, CosyLab, d.d.
Jure Jemec, TMG – BMC d.o.o.

Andrej Šik, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz
Trsta,
Miran Breznik, podjetnik iz Avstrije.
Razpravo bo moderirala mag. Larisa Vodeb iz Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo,
da prisotnost potrdite do 10. septembra 2012 na e-naslov:
een@ozs.si. V prijavi prosim navedite ime in priimek udeleženca, institucijo, telefonsko številko ter elektronski naslov.
Število mest je omejeno.
Ob zaključku dogodka boste udeleženci prejeli tudi brezplačno vstopnico za ogled sejma 45. MOS.
Seminar je ena izmed akcij v okviru projekta Enterprise
Europe Network, ki je največja podjetniška podporna mreža
v Evropi za podporo podjetništva.
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PRIHAJA NOVA
TOPLOTNA ČRPALKA- DAIKIN
ALTHERMA
Daikinova Altherma je na tržišču že od leta 2006, kar pomeni predvsem dragocene izkušnje, ki so doprinesle k razvoju vedno boljših, varčnejših, učinkovitejših in zanesljivih
modelov. Ločeni sistem Daikinove nizkotemperaturne toplotne črpalke sestoji iz zunanje in notranje enote. Zunanja
enota jemlje toploto iz zunanjega zraka in dviguje njeno
temperaturo do ravni, ki omogoča gretje. To toploto nato
prenaša preko freonske napeljave v notranjo enoto. Od tu
toplota (do 55 °C) potuje do napeljave talnega gretja, konvektorjev toplotne črpalke, nizko temperaturnih radiatorjev ali običajnih kaloriferjev in v sistem gospodinjske vroče
vode. Seveda pa je mogoč tudi obraten proces, ko objekta
ne ogrevamo, temveč hladimo.

Komponente stenske notranje enote

Posebnost novih modelov Daikinovih nizkotemperaturnih toplotnih črpalk je v notranji enoti, ki je na voljo v
dveh izvedbah: samostoječa (EKHV*) in stensko montirana
(EKHB*). Obe različici sta na voljo samo za gretje ali kot model za gretje in hlajenje. Vgrajena imata rezervna električna
grelnika za dodatno gretje med obdobjem z izredno nizkimi zunanjimi temperaturami ali kot rezervo, v primeru okvar
zunanje enote. Poleg tega sta zelo kompaktni in enostavni
za vgradnjo, vse komponente so predhodno sestavljene ter
vsi deli so enostavno dosegljivi za vzdrževanje.
Evropska zakonodaja zahteva manjše toplotne obremenitve okolja, nizkoenergijski objekti postajajo vse bolj pomembni, bivalno območje se zmanjšuje – vse to so razlogi,

Komponente samostoječe notranja enote
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Zunanja enota z optimiziranim ohišjem

Primer stenske izvedbe sistema z rezervoarjem za vodo

zaradi katerih se je Daikin odločil za uvedbo novega modela toplotne črpalke z nominalno močjo 4kW, ki je do sedaj tudi edina toplotna črpalka s tako nizko nominalno
močjo na tržišču. Prednosti te toplotne črpalke se kažejo
v večjem številu delnih obremenitev in v manjšem številu
vklopov ter izklopov delovanja, zaradi česar je postala ta črpalka izredno učinkovita.
Zunanja enota ima optimizirano ohišje s prosto visečim
konceptom toplotnega izmenjevalnika, kar preprečuje, da
bi se s spodnje ali stranske plošče izgrajeval led. S tem se
preprečujejo poškodbe ventilatorja in padec moči. Naprava
pogosteje deluje na delni obremenitvi, manj je vklopov in
izklopov, poveča se učinkovitost delovanja ter se podaljša
življenjski cikel. Zahvaljujoč prosto visečemu toplotnemu izmenjevalniku ni več potreben grelnik dna.
Novi je tudi visoko funkcionalni in za uporabo enostaven
uporabniški vmesnik, ki omogoča povezavo z osebnim računalnikom. Preko osebnega računalnika se lahko na vme-

snik naloži katerikoli evropski jezik. Nastavitve delovanja se
lahko pripravi vnaprej in preko osebnega računalnika naloži
na enoto med samim zagonom sistema. Nastavitve se lahko
shranijo tudi kot varnostna kopija. Uporabniški vmesnik se
lahko namesti na enoto ali v referenčno sobo z namenom
funkcionalne uporabe sobnega termostata. Vmesnik omogoča moduliranje sobne temperature, tako da niža oziroma
dviguje nastavitev temperature vode, v odvisnosti od dejanske sobne temperature. Vmesnik nudi podatke o proizvedeni energiji in porabi električne energije na mesečni ali letni
ravni. To uporabnika zelo zanima.

Nizkotemperaturna toplotna èrpalka zrak-voda.
DAIKIN tehnologija,
v Sloveniji že od leta 2006.
PRIHAJAJO NOVI MODELI, TUDI 4kW.
Obišèite nas na sejmu MOS Celje,
razstavljamo v hali L in na dvorišèu zahodno od hale L.
MODRA
MODR
A ŠTEVILK
Š TEVILKA
A

080 19 59
brezpla
na telefonska
elefonska
številka za uporabnike
ačn
elef

www.klimatiziramo.si

Slovenske družine zaupajo Althermi,
toplotni èrpalki zrak-voda v deljeni
izvedbi, v Sloveniji že od 2006.
Prihaja novi model za ogrevanje
in tudi za hlajenje prostorov.

Industrijska cesta 9, Nova Gorica | tel.: 05/338 49 99 | www.vitanest.si

VITANEST d.o.o.;
Primož Kompara, dir.
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Podjetje AJM na 45. MOS-u z dovršeno novostjo na tržišču
lesenih oken

Leseno okno AJM pasiv
Podjetje AJM okna – vrata – senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico, prvi
in največji slovenski proizvajalec PVC
in ALU- stavbnega pohištva na sejmu
MOS predstavlja svoj širok prodajni
program in dovršeno novost na trž-

V prerezu vidni dovršeni detajli okna AJM pasiv

išču lesenih oken, leseno okno AJM
pasiv. Obiskovalci sejma si lahko ogledajo in PVC- in ALU- okna in vrata različnih oblik in dimenzij, zimske vrtove,
senčila in okovje.
Tudi letos na sejmu predstavljajo

svoje novosti in sicer so to dovršena
lesena okna AJM pasiv.
V podjetju AJM se zavedajo bivalnih potreb sodobnega posameznika, zato težijo k uporabi kvalitetnih in
okolju prijaznih materialov ter bivanjskemu udobju. Okoljska zaveza podjetja je znana, saj razvijajo in izdelujejo
energetsko varčno stavbno pohištvo.
Letos pa so svojo ponudbo nadgradili še z novostmi iz lesa, ki je dragocen
gradbeni material že tisočletja. Les
se uporablja tudi kot energetski vir,
kot surovina v predelovalni industriji, oblikovanju izdelkov, pohištva, papirja in podobno. Les je vsestranski in
nepogrešljiv material na vseh področjih našega življenja. Z lesom preprosto živimo.
Dovršena novost, s katero se podjetje AJM predstavlja na letošnjem
MOS-u, se imenuje leseno okno AJM
pasiv.
Okno AJM pasiv je že v osnovi
izdelano s 3-slojno zasteklitvijo, kar
daje odlično zvočno in toplotno izolativnost. Z izbiro ozkega krila in podboja so dobili večjo površino stekla in
omogočili večji vpad svetlobe v prostor. Spodnji in zgornji rob profila sta
enako široka, kar daje posebno estetsko vrednost v obliki simetrično usklajene oblike okna.
S širino profila 90 mm so dosegli
maksimalno stabilnost okna in tudi
višjo stopnjo zvočne ter predvsem toplotne izolativnosti. Pozornost so namenili tudi izbiri t.i. »mobilnih delov«
okna. Izbrali so okovje priznanega
svetovnega proizvajalca Siegenia, ki
je povsem skrito v okenskem profilu.
Mehanska trdnost in povečana

27
September 2012

izolativnost je dosežena tudi s sodobno tehnologijo lepljenja stekla v okvir.
Na notranji strani stekla je vstavljeno suho tesnilo, ki za razliko od uporabe silikonov daje oknu estetsko usklajen videz. Vsako okno je opremljeno z
visoko izolativno transportno letvijo,
ki poleg izboljšane izolativnosti omo-

Eleganca dvokrilnega okna brez vidnega okovja

goča stabilno lego okna v okenski odprtini, natančno vgradnjo ter boljšo
namestitev okenskih polic.
Za sodobnejši arhitekturni tip
stavb so uporabili zaščitne maske iz
aluminija in tako dobili robustnejšo
zaščito okna ter širok izbor barv prekrivnih mask.

Da stavbno pohištvo zadovolji pričakovanja kupca, je odvisno tudi od
načina in kvalitete vgradnje. Kvaliteto
svoje vgradnje v podjetju AJM nenehno dopolnjujejo, potrjena je tudi z
Znakom kakovosti v gradbeništvu. Za
podjetje AJM je montaža okna enako
pomembna, kot njegove lastnosti.
Podjetje se sicer predstavlja v hali
K. V času sejma Vam ponujajo tudi posebne sejemske ugodnosti, med njimi
popuste na PVC-, ALU- in program iz
lesa. Lahko pa sodelujete tudi v zanimivi nagradni igri, ki ponuja privlačno nagrado.
J.L.

Detajl vrhunsko zasnovanega okovja
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WINDHAGER - OGREVANJE
Z VIZIJO
Ogrevanje z vizijo je slogan podjetja Windhager, katerega zgodovina sega v daljno leto 1921. Mlad avstrijski podjetnik Anton Windhager je ustanovil podjetje, ki se je specializiralo za proizvodnjo štedilnikov oziroma peči na trda
goriva. Dolga leta napornega dela, inovacij in nenehne izboljšave kvalitete so privedla do enega največjih svetovnih
podjetij za proizvodnjo kotlov na biomaso. Številne nagrade, ki jih podjetje prejema za svoje izdelke potrjujejo, da slogan še kako pristoji imenu Windhager. Še bolj impresiven pa
je podatek, da se že več kot 32.000 domov v Evropi ogreva
na peletne kotle Windhager.
VETO Veletrgovina d.o.o. je znana po zastopanju kvalitetnih in uveljavljenih blagovnih znamk podjetij ogrevalne
tehnike kot so DeDietrich in Stiebel Eltron. Z letošnjim letom pa je podjetje VETO postalo tudi generalni zastopnik
za ogrevalno tehniko Windhager. Premierno so bili kotli na
pelete in polena predstavljeni na sejmu Dom v Ljubljani ter
nato še na letos sejmu Energetika v Celju, kjer je bil poseben poudarek, namenjen predvsem dvema izdelkoma. To

Kotel na pelete Windhager BioWIN

sta popolnoma avtomatiziran kotel na pelete BioWIN in izjemno inovativen kotel na polena LogWIN, katera pa v nadaljevanju na kratko predstavljamo.

Kotel na pelete Windhager BioWIN
Večkrat nagrajeni kotel BioWIN je že na prvi pogled nekaj
posebnega. Krasi ga njegova kompaktnost in robustnost.
Materiali, uporabljeni za konstrukcijo kotla, so naravnost
navdušujoči kot npr. masivno legirano jeklo, litoželezne
komponente iz evtektične litine, odlična toplotna izolacija.… Nadzorna enota skupaj s temperaturnimi tipali nenehno nadzoruje izgorevanje in temu primerno nadzoruje dovod zraka ter količino pelet. Na ta način je poskrbljeno, da
kotel ni občutljiv na kvaliteto pelet, ki ob današnji ponudbi
lahko zelo niha. Temu primerna je tudi izredno majhna količina pepela, ki nastane pri izgorevanju. Poseben način čiščenja kotla omogoča, da kotel očistimo samo 1 do 2 krat
na leto. Posebnost kotla je tudi varnostni t.i. gasilni sistem, ki
poskrbi za dodatno mehansko varovanje kotla pred morebi-

Popolnoma avtonomno delovanje in vrhunska zasnova - BioWIN



Kaliko

SANITARNA TOPLOTNA ČRPALKA

EASYLIFE

i n o vat i v n a e k o l o š k a
tehnologija
Do 70% brezplačna
topla voda!
• Z izkoristkom delovanja COP 3,7 (v skladu z
EN 255), Kaliko za vsako porabljeno 1kWh
povrne 3,7 kWh, ki jo pretvori v brezplačno
toplo sanitarno vodo.

Enostavna vgradnja
• Kompaktna dimenzija in enostavna
vgradnja omogočata toplotni črpalki
Kaliko vgradnjo praktično v vsak
prostor (dimenzije 80 cm × 80 cm).

Vrhunska kakovost zagotavlja
dolgo življenjsko dobo
• Titanova tokovna anoda zagotavlja varovanje
notranjosti grelnika skozi celotno življenjsko dobo
grelnika. Vzdrževalna dela niso potrebna.
• Aluminijasti kondenzator speljan po zunanji strani
grelnika onemogoča nastajanje vodnega kamna.
• Emajliran jeklen grelnik skrbi za popolnoma
neoporečno toplo vodo.
• Široko območje delovanja, med -5°C in +35°C
vstopnega zraka.

Varovanje okolja
• Kaliko za svoje delovanje ne
potrebuje fosilnih goriv – brez
emisij toplogrednih plinov.

Izredno učinkovita
upravljalna enota

Obilo tople vode
• S prostornino 270 l, Kaliko zagotavlja toplo
sanitarno vodo tudi za 6-člansko družino.
• Kaliko samostojno ogreva sanitarno vodo do 65° C.
• Izredno učinkovito intenzivno ogrevanje sanitarne
vode – v manj kot 7-ih urah segreje celotno
prostornino grelnika iz 15°C na 51°C.

• Digitalen LCD zaslon omogoča
popoln in intuitiven nadzor nad
pripravo tople sanitarne vode.
• Nastavitev želene ure ogrevanja
TSV – tudi v znižani tarifi
električne energije.
• Optimizacija pri izbiri načina
ogrevanja – samostojno ali
z vključevanjem tovarniško
vgrajenega grelca.
• Prikaz delovnih ur delovanja.
• Enostavno upravljanje preko
upravljalnika, katerega je možno
prestaviti v bivanjski prostor.

Multi-energijske rešitve
• Rešitev za novogradnje in prenove obstoječih
objektov.
• Na Kaliko TWH 300 EH je možno priključiti
solarno ogrevanje ali kotel (plin, kurilno olje, lesna
biomasa).

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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tnim povratnim gorenjem pelet. Ker ima kotel široko območje modulacijskega delovanja, ne potrebuje tako zalogovnika ,kakor tudi varovanja povratka kotla. Vse kar potrebuje
je, da je na ogrevalnem delu vgrajen regulacijski oziroma t.i.
mešalni ogrevalni krog. Da zagotovimo pravilno delovanje
kotla in izkoristimo celotno modulacijsko območje delovanja, je potrebno posebno pozornost posvetiti ustrezni določitvi tipa oziroma moči kotla. Razredi moči so v razponu
od 10 do 60 kW. Prav tako so znotraj ene moči kotla možne
različne izvedbe doziranja pelet in čiščenja. Takšnih variant
je celo 27 in na ta način je zagotovljeno, da BioWIN ustreže
vsakršni zahtevi ogrevanja ter željam udobja.

LogWIN navdušuje s svojo kompaktno konstrukcijo. Že
na prvi pogled deluje kot kotel, katerega življenjska doba bi
lahko bila večna. Pri razvoju tega kotla je bil dan glavni poudarek na trajnost in varnost. Sestavljen je iz materialov, ki
so še posebej odporni na obrabo. Tako je nalagalna komora
narejena iz posebnega nerjavečega jekla, ki je odporno na
agresivne pline, kateri nastajajo med procesom izgorevanja
lesa. Pri klasičnih kotlih iz jeklene pločevine bi to pomenilo
obrabo materiala približno 0,6 mm na leto. Pri LogWINU pa
temu ni tako. Kvaliteta materiala potrjuje tudi 10- letna garancija na nalagalno komoro iz nerjaveče pločevine! Izredno

velika nalagalna komora prostornine do 226 litrov omogoča nalaganje polen, dolžine 0,5 m in zagotavlja tudi do 10urno kontrolirano izgorevanje lesa (bukov les, ustrezno skladiščen). V praksi to pomeni samo 1-2 krat dnevno nalaganje
drv. Vgrajena lambda sonda in tipalo temperature kurišča, ki
skupaj tvorita Lambda-Therm tehnologijo izgorevanja, zagotavljata trajno, stabilno in čisto izgorevanje tudi pri različnih lastnostih drv. Pri snovanju kotla LogWIN je Windhager
posebno pozornost namenil tudi gorilni komori kot toplotno najbolj obremenjenemu delu kotla. Ta je patentirana in
izdelana iz posebnega materiala, ki je odporen na obrabo,
zagotavlja trajno odpornost na visoke temperature in hkrati
ohranja žilavost ter kompaktnost znotraj. Zaradi svoje modularne zasnove pa je izredno enostavna za čiščenje. Z letošnjim letom je na LogWIN možno prigraditi tudi sistem za
avtomatski vžig, kar uporabniku še dodatno olajša rokovanje s kotlom.
Poleg omenjenega kotla na pelete ter uplinjevalnega kotla na trda goriva, si lahko v našem razstavnem salonu na Brnčičevi 25 v Ljubljani ogledate tudi ostale kotle iz
programa Windhager, kjer vam bomo z veseljem postregli
z dodatnimi informacijami ali pa nas pokličete na telefon
01/580-91-14.
VETO d.o.o.
Damir ŽEŽELJ inž.str

Kotel na polena Windhager LogWIN Premium

Vrhunski materiali ter napredne rešitve - notranjost kotla LogWIN

Kotel na polena Windhager LogWIN
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Obisk na dnevu odprtih
vrat podjetja Rihter nad
pričakovanji
V mesecu juliju je podjetje
Rihter d.o.o., tako kot že večkrat doslej, pripravilo dan odprtih vrat, tokrat na pasivni hiši v
Braslovčah. Predstavili so montažno hišo, zgrajeno po njihovem konstrukcijskem sistemu
Rihter pasiv, ki ustreza vsem
kriterijem za pasivno gradnjo
in za katerega so pridobili tudi
certifikat inštituta Passivhaus.
Obiskovalci so lahko na lastne
oči videli kako mora biti zgrajena kvalitetna pasivna hiša in
glede na njihov navdušen odziv
so jih o tem prepričali ter jim to
tudi dokazali. Ker je hiša še v
gradnji, so si obiskovalci lahko
ogledali zelo pomembne detajle, ki so ob končani gradnji skriti, a so za pasivno gradnjo zelo
pomembni. Brez dobro rešenih
detajlov, ni dobre pasivne gradnje. Pri Rihterju teh detajlov ne
skrivajo in so jih z veseljem pokazali obiskovalcem.
Poleg kvalitetne gradnje,

jih je prepričala tudi strokovnost zaposlenih, saj so z veseljem odgovarjali na vsa vprašanja. Gostili so tudi predstavnico
banke Sparkasse, kjer so se obiskovalci lahko pozanimali o financiranju, ki je najbolj pomembno, da se gradnja lahko
prične.
Poleg vsega naštetega je
bilo največ vprašanj namenjenih strokovnjakom za ogrevanje in prezračevanje. Predstavili
so kompaktno enoto NILAN
JVP, ki jo vgrajujejo v pasivne
hiše. Ustrezna kompaktna naprava je najprimernejši vir za
ogrevanje in pripravo sanitarne
vode v pasivni hiši, so obiskovalcem razložili strokovnjaki
podjetja Rihter. To je naprava,
ki združuje vse potrebne komponente za ogrevanje/hlajenje, prezračevanje in pripravo
sanitarne vode v pasivni hiši.
Deluje na principu povezovanja vseh naštetih komponent

in tako dosega maksimalne izkoristke. Koncept je zasnovan
na drugačen način, kot pri ostalih sistemih ogrevanja. Pasivna
hiša rabi zelo malo energije za
ogrevanje, zato lahko ogrevanje skoraj v celoti izvedemo
kar s pomočjo prezračevanja.
Kompaktna naprava po sistemu toplotne črpalke zrak-zrak
odpadnemu zraku odvzema toploto in segreva vstopni zrak za
prezračevanje (obrnjen sistem
je poleti za pohlajevanje).
Z obiskom so v podjetju
Rihter več kot zadovoljni, saj
glede na čas dopustov niso
pričakovali tolikšnega odziva.
Odločili so se, da bodo na isti
hiši pripravili dan odprtih vrat
še enkrat in sicer konec avgusta, saj je zanimanje za pasivno
gradnjo vse večje. Glede na to,
da je avgust že mimo, z veseljem pričakujemo sveže novice
podjetja Rihter d.o.o. o obisku
na zadnjem dnevu odprtih vrat.
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KOGENERACIJA NA UNP JE
EKONOMIČNA IN PREUDARNA
ODLOČITEV
Soproizvodnja energije je
učinkovita rešitev za vsa
podjetja, organizacije in
ustanove, ki ob večji količini
električne energije porabljajo tudi veliko toplotne
energije. Med primeri dobrih
praks je tudi Gostinsko
podjetje Trojane ter Dom
starejših občanov Idila,
kjer so s kogeneracijo na
UNP na letni ravni bistveno
znižali stroške energije.

Kje in zakaj je kogeneracija
učinkovita?
O soproizvodnji oziroma kogeneraciji govorimo, kadar se v istem procesu hkrati proizvajata električna in
toplotna energija. Z njo dosegamo
bistveno višje izkoristke, v primerjavi z ločeno proizvodnjo elektrike.
Proizvedeno toplotno energijo koristno porabljamo, električno energijo
pa lahko prodamo v omrežje ali porabimo za lastne potrebe. Kogeneracija
na utekočinjen naftni plin (UNP) se je
izkazala kot odlična rešitev za objekte,
ki imajo poleg velike potrebe po električni energiji, tudi stalno potrebo po
toploti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Za tak način ogrevanja
so primerni objekti, ki so zaradi svojih tehnoloških procesov večji porabniki vroče vode, kot so na primer mlekarne, vrtnarije, pekarne in sirarne, pa
tudi hoteli, šole, domovi za starejše
občane in industrija ter malo gospo-

darstvo. Kogeneracija na UNP ima izredno visok celotni izkoristek, tudi več
kot 90 odstotkov, saj se preostala toplota koristno uporabi. To predstavlja
tudi prihranek energije, kar se neposredno odrazi tudi na zmanjšanju emisij v ozračje, ki se pri uporabi čistejših
goriv, kot je UNP, še dodatno znižajo.

V Gostinskem podjetju
Trojane prihranili okoli
20.000 evrov letno
V Gostinskem podjetju Trojane
so se odločili za novo energetsko rešitev, s katero bodo na letni ravni prihranili predvidoma kar 20.000 evrov. V
preteklosti so električno energijo kupovali iz omrežja, ogrevali s kurilnim
oljem, kuhali pa na UNP. Hitra rast cen
in želja po bolj povezanih virih energije so jih prepričali, da poiščejo alternativne načine oskrbe z energijo. V letu
2011 so postavili solarno elektrarno
in investirali v kogeneracijsko napravo za sočasno proizvodnjo toplotne
ter električne energije. Za takšno investicijo so se odločili predvsem zara-

di ekološke zavednosti podjetja, hitre
rasti cen kurilnega olja in vrtoglavih
stroškov energije na letni ravni. V kotlovnici so vgradili dve kogeneraciji EC
power z električno močjo 15,2 kW, ki
v povezavi z zalogovniki toplote, skrbita za okoli 70 do 80 odstotkov toplotnih potreb gostišča, za preostalo
potrebno toploto pa poskrbijo s klasičnim načinom proizvodnje toplote v
plinskih kotlih na UNP.
Kogeneracija na UNP omogoča
gostišču Trojane, da s pomočjo UNP
oskrbuje večji del vseh energetskih
potreb. Odvečno električno energijo podjetje proda na trgu električne
energije in manjkajočo po potrebi odkupuje iz omrežja. Skupaj lahko v kogeneraciji proizvedejo več kot 30 kWh
električne energije na uro, kar prinaša
glede na vložena sredstva odličen rezultat. Učinkovita izraba energije v soproizvodnji prispeva k varnosti energetske oskrbe, prav tako pa prinaša
občutne prihranke primarne energije
in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov v ozračje.

GP Trojane bo s kogeneracijo na UNP prihranilo predvidoma 20.000 evrov na leto
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Izračun predvidenih prihrankov v Gostinskem
podjetju Trojane

S kontraktingom do
prihrankov

Pred investicijo:
Poraba ELKO pred prenovo
energetske oskrbe

Strošek ob trenutni ceni

- 41.130 €

Poraba propana pred prenovo
energetske oskrbe

Strošek ob trenutni ceni

- 45.956 €

Stroški skupaj

- 87.086 €

Po investiciji:
Stanje po menjavi energenta
Ogrevanje +
kogeneracija

Energent
Strošek ob trenutni ceni

Propan

- 57.242 €

Kuhinja

Obstoječ energent
Strošek ob trenutni ceni

Propan

- 41.871 €

Delovanje kogeneracije

Prihranek pri strošku elektrike

10.169€

Prihodek od obratoval.podpore
Strošek vzdrževanja(ocena)

23.678€
- 1.500€

Stroški skupaj
Letni prihranek

- 66.766 €
20.320 €

Pomanjkanje sredstev za nove investicije je mogoče dokaj enostavno
premostiti tudi s pogodbenim zagotavljanjem energije oziroma kontraktingom, kot ga najpogosteje imenujemo v praksi. V tem primeru gre za
najem nove tehnologije, ki predstavlja bistveno zmanjšanje obratovalnih stroškov. Brez investicije je mogoče doseči velike prihranke, saj nimamo
stroškov investicije, financiranja, vzdrževanja, zavarovalnih stroškov, dobavitelj v času trajanja pogodbe skrbi za
nemoteno delovanje opreme, proizvede se energija z visokim izkoristkom, s katero pa razpolagamo sami.
V domu starejših Idila so se odločili za kogeneracijo na UNP zmogljivosti približno 30 kW, s katero bodo
proizvedli okrog 120 MWh električne energije. Proizvedeno električno
energijo bodo porabili za oskrbo lastnega objekta in s tem prihranili pri 
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strošku električne energije. V sodelovanju z Butan plinom in s pomočjo najema opreme so stroške oskrbe z energijo v celoti zmanjšali za 11 odstotkov.

Kdaj se povrne investicija?
Investicija v soproizvodnjo se v
večini primerov povrne v zelo kratkem času, odvisna pa je od predvidene moči soproizvodne naprave.
Največji del stroška predstavlja vrednost opreme, dodatno pa na investicijo vplivajo še oddaljenost kotlovnice
od priključne elektro omarice in mesto postavitve soproizvodne enote.
Kot kažejo številni primeri, se
z uspešno vgradnjo sistema SPTE
zmanjša poraba goriva za približno
10 do 25 odstotkov, glede na konvencionalno oskrbo z električno energijo
in ločeno pridobivanje toplote. Na vo-

S kogeneracijo na UNP v Domu starejših Idila znižali stroške energije do 11 odstotkov

ljo so tudi državne podpore, izračuni
pa kažejo, da se investicija v povprečju povrne v treh do petih letih. Svoje
specifične potrebe in želje lahko pre-

verite pri Butan plinu, kjer vam bodo
brezplačno ocenili vašo trenutno situacijo in predlagali rešitev za vaš konkretni primer.

Že 40 let Uponorjevih
cevi PEX
Poleti leta 1972 je švedsko podjetje Wirsbo prvo na svetu začelo
industrijsko proizvodnjo cevi PEX.
V poznih 1980-ih je multinacionalka Uponor kupila podjetje Wirsbo.
Kvalitetne Uponorjeve cevi Wirsbo
PEX so opredeljene kot ključni izdelek za celotni koncern. Po štiridesetih
letih je vgrajenih več kot 3,3 milijarde metrov Uponorjevih cevi PEX, kar
je največ na svetu izmed vseh proizvajalcev cevi PEX. Letos bo približno
200 milijonov metrov cevi nameščenih kot temeljna sestavina v različnih
sistemih v več kot šestdesetih državah sveta.
Zaradi svojih edinstvenih lastnosti, je Uponorjev PEX našel svojo pot
v različne zahtevne aplikacije. Večina
sedanje proizvodnje se uporablja v
ogrevalnih, hladilnih in vodovodnih

sistemih. Uponorjeve cevi PEX imajo tudi druge aplikacije, kot so požarna varnost, notranji in zunanji plinski
cevovodi, daljinsko ogrevanje ter distribucija tople-hladne vode. Na voljo
je tudi hitro rastoč trg za Uponorjeve
cevi PEX v industrijskih aplikacijah.
Uponor je vedno imel vodilno vlogo pri razvoju normativov in standardov po vsem svetu, kar je prispevalo
k temu, da je Uponor eden izmed najbolj znanih blagovnih znamk v industriji po vsem svetu.
Cevi so eden najpomembnejših
sestavnih delov talnega ogrevanja,
vodovoda in radiatorskega ogrevanja, zato je pri njihovi izbiri potrebno biti pozoren na lastnosti ter kvaliteto. V svetu se uporabljajo trije
postopki zamreženja polietilena. To
so kemično-peroksidni ali postopek

Engel, silanski postopek in elektronski postopek zamreženja. Od postopka zamreženja so odvisne lastnosti in
kvaliteta cevi PE-X. V Evropi cevi po
kvaliteti ločimo na PE-Xa, PE-Xb in
PE-Xc.
Slika 1: Molekulska struktura
nezamreženega polietilena

Nekateri mislijo: “... pa saj je vseeno... kvaliteta A, B ali C. Zamreženi
polietilen je zamreženi polietilen...”.
Vendar temu ni tako. Kvaliteto cevi
določa postopek zamreženja polietilena. Od tega so odvisne lastnosti, kot
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Slika 2: Molekulska struktura polietilena zamreženega
po postopku Engel ( Uponor PE-Xa)

so elastničnost, vzdržljivost, odpornost na temperaturo in visoki tlak ter
življenjska doba.
Uponor za svoje sisteme ogrevanja in vodovoda izdeluje cevi kvalitete PE-Xa, ki so zamrežene po postopku Engel. To je kemični postopek
zamreženja polietilena, ki ga je leta
1968 iznašel nemški kemik Engel,
proizvodnja pa je stekla leta 1972. Pri
tem postopku je polietilen med zamreženjem v amorfnem stanju (nad
temperaturo tališča kristalov). To med
samo proizvodnjo cevi zagotavlja
bolj precizen nadzor nad stopnjo zamreženosti, kar pomeni enakomerno
zamreženje po celotni površini. V nobenem primeru se ne more zgoditi,
da na določenem delu cevi zamreženje ne bi bilo enakomerno, kot je primer pri drugih metodah zamreženja.
Pri zamreženju polietilena po postopku Engel se molekule z visoko gostoto med seboj povežejo v tridimenzionalno mrežo.
V skoraj 40-ih letih še zmeraj niso
odkrili boljšega postopka za zamreženje polietilena, kot je postopek Engel.
Tako imajo cevi PE-Xa, zamrežene po
postopku Engel, najboljše lastnosti in
kvaliteto med vsemi cevmi PEX.
Neodvisna švedska institucija
(Bodycote Polymer AB) je leta 1973
pričela izvajati neprekinjene tlačne preizkuse na več kot 3.000 vzorcih cevi. Testi se izvajajo 24 ur na da,
7 dni v tednu, 365 dni v letu in traja-

jo še danes. Testiranje poteka tako, da
se 15 minut skozi vzorčne cevi pretaka voda, temperature 20°C in nato 15
minut voda, temperature 95°C. Cikel
se nato ponovi. Cevi so nenehno pod
tlakom 10,4 bara. V vseh teh letih testiranja na ceveh niso opazili nikakršnih znakov staranja. Življenjsko
dobo Uponorjevih cevi PE-Xa tako
ocenjujejo na več kot 100 let.

Lastnosti Uponor PE-Xa
cevi so:
 Uponorjeve cevi PE-Xa so fleksibilne in imajo spominski ter skrčni efekt, kar pomeni, da se cev po krivljenju in razširjenju vrne v prvotno
stanje.
 Zamreženje polietilena po postopku Engel je edini postopek, ki zagotavlja enakomerno zamreženje po
celotni površini cevi, zato je zamreženje Uponorjevih cevi PE-Xa popolno.
Difuzijska zapora je tako pri ceveh PEXa najvišja.
 Zaradi svoje posebne strukture molekul so Uponorjeve cevi PE-Xa
odporne na korozijo, abrazijo in obrabo. Material PE-Xa odlikuje tudi visoka kemična odpornost.

 Difuzijska zapora prehajanja kisika pomeni, da ne prihaja do nalaganja oblog na stenah cevi.
 Uponorjev material PE-Xa je higiensko neoporečen in netoksičen.
Ustreza vsem svetovnim visoko higienskim standardom. Po številnih raziskavah se je izkazalo, da je prav PE-Xa
najprimernejši material za neoporečno pitno vodo.
 Uponorjeve cevi PE-Xa imajo zelo majhno težo, kar poenostavi
montažo in transport.
 Življenjsko dobo Uponorjevih
cevi PE-Xa ocenjujejo na več kot 100
let.
 Uponor jamči za kvaliteto svojih
cevi. Preden gredo v prodajo, mora
vsak meter cevi prestati interna testiranja kvalitete. Številni certifikati kvalitete in potrdila neodvisnih institucij
zagotavljajo, da Uponorjeve cevi PEXa ustrezajo vsem strogim zahtevam
kvalitete.

Avtor: Andrej Brglez
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Nov pristop na področju
reguliranja povratka regulatorji PROMATIC ACC in SCC
Kdaj potrebujemo regulacijo povratnega voda?
Pri uporabi kotlov na lesno biomaso, še posebej pri kotlih na
polena, ki delujejo s konstantno močjo, je potrebno v ogrevalni
sistem vgraditi hranilnik toplote.
Hranilnik toplote ima dve ključni nalogi in sicer da:
 prevzame presežek toplotne energije iz kotla,
 vrača akumulirano toploto in omogoča neprekinjeno ogrevanje prostorov tudi v času , ko kotel ne obratuje.
Pri povezavi kotla in hranilnika toplote je potrebno vgraditi
regulator za varovanje minimalne temperature povratnega voda
kotla.
Regulator ima dve ključni nalogi::
 preprečuje, da v kotlu ne nastaja škodljivi kondenz zaradi
prenizke povratne temperaure,
 zagotavlja potrebno delovno temperaturo kotla in s tem pravilno delovanje ogrevalnega sistema ter polnjenje hranilnika.
Regulatorji PROMATIC SCC

Vse naštete težave in pomanjkljivosti odpravimo z uporabo
novih, prav za ta namen razvitih elektronskih regulatorjev konstantne temperature PROMATICACC10, ACC20, SCC30 in SCC40.

Prednosti regulatorjev PROMATIC ACC in SCC –
dodatne zmožnosti.

Regulatorji Promatic ACC

Regulatorji PROMATIC ACC in SCC na
inovativen način rešujejo težave pri reguliranju
povratnega voda.
Za regulacijo povratnega voda v kotel in polnjenje hranilnika so se v preteklosti večinoma uporabljali termostatski regulacijski ventili. Pomanjkljivosti take rešitve se kaže v razmeroma nenatančni regulaciji temperature, pri tem pa želene temperature
ni mogoče spreminjati oziroma prilagajati različnim zahtevam kotlov. Pomanjkljivost regulacijskih ventilov pa je tudi to, da ne rešujejo krmiljenja obtočne črpalke.

Elektronski regulatorji konstantne temperature PROMATIC
ACC in SCC pa imajo še kopico drugih prednosti:
 uporabimo jih lahko tako za male, srednje in velike ogrevalne sisteme,
 omogočajo nastavitve želene temperature povratnega
voda, kakor tudi nastavitev izbire različnih načinov delovanja,
 regulatorji prikazujejo signalizacijo delovanja, izmerjene in
želene temperature povratnega voda, kakor tudi temperaturo kotla ter hranilnika (odvisno
od tipa regulatorja),
 na voljo so posebne servisne nastavitve, ki
omogočajo natančno prilagoditev regulacije, glede na dinamično karakteristiko regulacijske zanke,
 vgrajena je tudi diagnostika in prikaz napak
v primeru okvare tipal.
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Razlike med regulatorji PROMATIC ACC in SCC?
Elektronski regulatorji konstantne temperature PROMATIC
ACC so vgrajeni neposredno v ohišje motornega pogona in predstavljajo izjemno kompaktno napravo, ki omogoča hitro ter enostavno montažo. Regulatorji PROMATIC ACC so primerni za uporabo v manjših in srednje velikih ogrevalnih sistemih.
Za vse vrste, predvsem pa za srednje velike in velike ogrevalne
sisteme, priporočamo uporabo regulatorjev PROMATIC SCC, ki so
vgrajeni v samostojno ohišje za montažo na steno ali plašč kotla.
Pri tej izvedbi regulatorjev se za krmiljenje mešalnega ventila uporabljajo standardni motorni pogoni.

Primeri uporabe regulatorjev PROMATIC
ACC in SCC
PROMATIC ACC10
PROMATIC ACC10 predstavlja osnovno izvedbo regulatorja povratnega voda in ga uporabimo v ogrevalnih sistemih, kjer je krmiljenje obtočne črpalke že urejeno v sklopu regulacije kotla.

PROMATIC ACC20
PROMATIC ACC20, poleg regulacije mešalnega ventila, zajema
tudi krmiljenje obtočne črpalke.
PROMATIC SCC30
Regulatorji PROMATIC SCC30 so po zmogljivosti nadgradnja
regulatorjev ACC20 in omogočajo poleg regulacije povratne temperature in krmiljenja obtočne črpalke, še nadzor delovanja peletnega kotla, s ciljem doseganja čim manjšega števila vklopov kotla
ter optimalne uporabe hranilnika toplote.
PROMATIC SCC40
Regulatorji PROMATIC SCC40 so najbolj zmogljivi in poleg vseh
funkcij PROMATIC-a SCC30 omogočajo še dvo-stopenjsko ali kaskadno vodenje hranilnika toplote. S tehniko kaskadne regulacije
optimiramo zagonski čas v sistemih z enim hranilnikom oziroma
zagotavljamo optimalen proces polnjenja in praznjenja v sistemih
z dvema ali več hranilniki toplote.
Jože Hertiš, Tehnični direktor

CENTER

varčnega ogrevanja

PROMATIC ACC

NOVO! Regulatorji polnjenja hranilnika.

PROMATIC SCC

• Regulator PROMATIC ACC je
namenjen reguliranju konstante
temperature dovodne ali
povratne vode kotla.

• Regulator PROMATIC SCC
je namenjen reguliranju
temperature vode na povratku
v kotel.

• Vgrajen je v ohišje motornega
pogona, ki omogoča montažo na
široko paleto mešalnih ventilov.

• Omogoča hitro polnjenje
hranilnika.

• PROMATIC ACC je edini regulator
te vrste, z vgrajeno funkcijo
krmiljenja obtočne črpalke.
• Nastavitev regulatorja se izvaja s
pomočjo kapacitivnih tipk.

Ko pomislite na ogrevanje, pomislite na Seltron!
Želite svojim strankam svetovati, kako lahko dodatno privarčujejo pri ogrevanju?
Svetujte jim regulacijo ogrevanja Seltron, ki je zagotovo dobra naložba!

• Regulira sisteme s klasičnimi ali
peletnimi kotli.
• Vgrajen je v ohišje posebej
namenjeno montaži na zid.
• Nastavitev regulatorja je izredno
preprosta in se izvaja s pomočjo
zagonskega čarovnika.

i

T: 02 / 671 96 00
E: info@seltron.si
S: www.seltron.si
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Toplotne črpalke
za segrevanje
sanitarne vode za velike
potrošnike
Praktično lahko rečemo, da velika
večina tistih, kateri so kadarkoli razmišljali o varčnem segrevanju sanitarne vode, pozna toplotno črpalko
za segrevanje sanitarne vode z 200
ali 300 litrskim grelnikom vode. V zadnjih letih prav tako narašča povpraševanje po večjih toplotnih črpalkah,
s katerimi lahko ogrevamo objekte in
sanitarno vodo.
Precej počasneje pa se širi to spoznanje na področje velikih potrošnikov sanitarne vode, ker so v večjih
objektih instalirani veliki konvencionalni ogrevalni sistemi, kjer je zatečeno razmišljanje, da kakršnakoli sprememba ali prenova veliko stane, in
da se investicija v doglednem času ne
izplača.
Dejstva iz prakse pa kažejo ravno
obratno, saj se investicija pri večjih
potrošnikih sanitarne vode povrne že
v nekaj letih (lahko tudi v 2-3 letih ali
pa še prej). Še posebej hitro se investicija povrne v primerih, ko tudi izven
ogrevalne sezone segrevamo sanitarno vodo z obstoječimi konvencionalnimi sistemi, kateri so namenjeni za
ogrevanje celega objekta in so lahko moči, od nekaj 10 kW, do nekaj 100
kW. Vsem je namreč tu popolnoma jasno, da ti kotli v režimih, ko delajo z
5 ali 10 % močjo, dosegajo zelo nizke
izkoristke. V veliko primerih tudi daleč
pod 50 %.

Kje srečamo možne
primere uporabe ?
 poletni počitniški apartmaji in

drugi letni turistični objekti (kampi,
hoteli, turistične kmetije,…)
 športni objekti in večji welness
centri
 domovi starejših občanov
 gostinski lokali, večje kuhinje,…
 razni tehnološki procesi itd.

Vrste toplotnih črpalk za
pokrivanje različnih potreb
po sanitarni vodi
Toplotne črpalke za segrevanje
sanitarne vode izberemo na osnovi več faktorjev, katere moramo prej
točno poznati in sicer so to:
 dnevna poraba sanitarne vode
 končna poraba sanitarne vode
(največja poraba sanitarne vode npr.
v času ene ure)
 ali bo voda ogrevana preko celega leta ali samo v času izven ogrevalne sezone
Na osnovi prvih 2 podatkov dobimo potrebno moč toplotne črpalke in
potreben minimalni volumen grelnika vode (bojlerja). Na osnovi zadnjega podatka pa izberemo ustrezno izvedbo toplotne črpalke.
Toplotna črpalka je lahko v kompaktni ali deljeni obliki. Stoji lahko
znotraj ali izven objekta. Če je postavljena v objektu, potem mora prostor
kjer je, zagotavljati dovolj toplote, razen v primerih, ko so na voljo izvedbe z vodenim zrakom in lahko črpamo toploto zunanjega zraka. Pri tem
imamo seveda v mislih TČ zrak/voda,
katera je seveda najbolj ustrezna, v
kolikor gre zgolj za pripravo sanitarne

vode. Pri večjih dnevnih porabah (nekaj 1000 l) vode pa lahko pridejo v poštev tudi TČ zemlja/voda in TČ voda/
voda, še posebej če se sanitarna voda
ogreva tudi pozimi.
V kolikor ogrevamo sanitarno
vodo samo v času, ko so zunanje temperature (ali temperature prostora)
nad +7 °C, potem lahko izberemo TČ
zrak/voda brez odtaljevanja. Katere
so seveda še nekaj cenejše od tistih,
ki lahko delujejo do zunanje temperature -20 oz. -25 °C.

TČ za dnevno porabo vode do 1000 l
(grelna moč do 5kW in bojler 500 l)
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Dnevna poraba tople vode,
ogrete na 50°C

TČ5 VZRT/E – 500 AVT

TČ 7 - 1000

TČ 15 – 3000

l

1000

2000

5000

Poraba kurilnega olja

l

1450

2930

7300

Strošek kurilnega olja

€

1090

2200

5500

Strošek el. energije za pogon TČ

€

210

420

1050

Letni prihranek

€

880

1780

4450

Investicija (TČ+ montaža)

€

3500

5000

8000

Leta

3,98

2,8

1,8

Vračilna doba
Upoštevane so trenutne cene energentov.

Ekonomska upravičenost
vgradnje TČ za segrevanje
vode
Izdelana je primerjava ogrevanja
samo sanitarne vode izven ogrevalne sezone (6 mesecev) in sicer z velikim oljnim kotlom (namenjenim za
ogrevanje celega objekta), kateri doseže v takem režimu izkoristek do največ 50 %.
Iz predstavljene tabele lahko jasno zaključimo, da se vračilna doba
(katera je pri večjih potrošnikih že
tako majhna) z večjo porabo sanitarne vode, samo še zmanjšuje. Tako
torej ni nobenega razloga, da ne bi
takoj razmislili o vgradnji toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode.
Hkrati pa je to trenutno tudi ena od
najbolj donosnih investicij.
Zapisal: mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com

TČ za dnevno porabo vode 1000 do 3000 l
(grelna moč do 7 kW in bojler 800 ali 1000 l)

TČ za dnevno porabo vode nekaj 1000 l
(grelna moč od 7 do 20 kW in volumni bojlerjev
od 1000 do 5000 l)

40
September 2012

BIODOM
-KOTEL, KI VAS RAZVAJA IN
VARČUJE Z ENERGIJO
Kdor hodi v korak s časom, si bo
za ogrevanje zelo verjetno izbral kotel na pelete. Taka kurilna naprava
je danes zagotovo prva izbira in ena
najboljših možnosti. Kotli BIODOM so
tehnološki dosežek z uporabo novih
tehnologij izkoriščanja lesne biomase
in ekonomičnega ogrevanja z visokim
izkoristkom.
Tehnološki razvoj je bil projektiran
z velikim poudarkom na ohranjanju
okolja in znižanju stroškov ogrevanja.
Kotli BIODOM predstavljajo rešitev
za enodružinske in večdružinske stanovanjske objekte, šole ter poslovne
zgradbe majhne in srednje velikosti.

Biodom - slovenska
zgodba o uspehu
Kotli na pelete BIODOM so najbolj razširjeni tovrstni kotli v Sloveniji
in v celoti plod domačega znanja ter
inovativnosti. Podjetje GIPO je konec 90-ih pričelo z montažo kotlov
in kaminskih peči na pelete tujih, tedaj maloštevilnih proizvajalcev. Na
podlagi dolgoletnih izkušenj z naj-

različnejšimi kurilnimi napravami je
inovator Tone Kavčič opazil številne
možnosti izboljšav, ki so se konkretizirale v prvem prototipu, zagnanem
marca 2001. Kvaliteta koncepta je bila
nadgrajena in leta 2004 je prišel na
Slovenski trg prvi kotel BIODOM 27.
V primerjavi s konkurenco je uvedel
številne inovacije, kot je preprečevanje toplotnih izgub v prostor in skozi
dimnik ter je, prvi na svetovnem trgu,
uvedel integriran rezervoar peletov, ki
zadošča za teden dni delovanja, hkrati pa je kotel tudi izredno kompaktnih
dimenzij. Kontrola prisotnosti pepela
na stenah izmenjevalca zagotavlja visoke stopnje izkoristka in s tem varčnost v običajnih pogojih delovanja,
kar v praksi pomeni bistveno nižjo porabo peletov od konkurence.
Prestižna potrditev kvalitete v svetovnem merilu je prišla leta 2008, ko
je vodilni svetovni proizvajalec kurilnih naprav na pelete, PALAZZETTI,
začel tržit kotel BIODOM 27 na trgih
Evropske Unije pod svojo blagovno
znamko.
Neprestano vlaganje v razvoj izdelkov znamke BIODOM, ki jih odlikujejo varčnost in prijaznost uporabniku ter monterju, se odražajo v rastočih
prodajnih številkah, ki bodo letos presegle 5.000 kotlov.
Kotli BIODOM delujejo s pomočjo
elektronike lastne zasnove z inovativnimi principi regulacije izgorevanja,
ki povečujejo izkoristek, zanesljivost
in varnost delovanja.

Način zgorevanja v kurišču
Novost: BIODOM LC

Zgorevanje pelet se izvaja pod
kontroliranimi pogoji, pri čemer so

vedno uravnoteženi: dovod kuriva,
potrebna količina zraka za podpih in
odsesavanje dimnih plinov. Ventilator
dimnih plinov je nameščen ob izstopu
v dimnik, zato ima cev za izstop dimnih
plinov za polovico manjši presek, kot
bi ga imela v običajnem kurišču kotla, enake moči. Zaradi tega višina
dimnika in njegov naravni vlek nista
pomembna, saj dimni plini vstopajo v
dimnik pod tlakom. Popolno zgorevanje pelet in plinov v kurišču kotla omogoča ventilator za primarni zrak, ki je
stopenjsko reguliran. Delovanje nadzira krmilna avtomatika lastne zasnove, ki podatke za delovanje dobiva od
senzorjev, ki spremljajo delovanje kotla. Prvo tipalo je nameščeno v kotlu in
tipa temperaturo ogrevne vode, drugo tipalo pa tipa temperaturo dimnih
plinov. Na tej osnovi mikroprocesor
nato vodi delovanje kotla. S tem je zagotovljeno popolno zgorevanje pelet
in lesnega plina, ki med zgorevanjem
nastaja v kurišču. Vžig pelet je avtomatski, z električnim grelnikom, poln
zalogovnik za 200 kg pelet kar je ekvivalent 100 litrom kurilnega olja, zadostuje pa za povprečno stanovanjsko
hišo za teden dni delovanja.

Prednosti peletnih kotlov
Biodom
Prednost kotla na pelete, v primerjavi s kotli na drva, temelji predvsem
na velikosti kosa kuriva. Kotel na polena bo imel najboljši izkoristek, če bo
vedno deloval pod polno obremenitvijo, ki omogoča bujno zgorevanje
ob zadostni količini zraka. Tudi zato
moramo takim kotlom obvezno prigraditi dovolj velik zalogovnik toplo-
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BIOPELET: 100% smreka

te, ki lahko prevzame višek energije in
ga nato po potrebi odvaja v ogrevalni
sistem hiše, še dolgo po tem, ko drva
v kurišču že odgorijo. Pelet je majhen
in obvladljiv kos kuriva, z znano energetsko gostoto, ki med gorenjem postopno razpada ter omogoča odličen
dostop zraka za zgorevanje do vseh
drobnih delcev kuriva. Podoben učinek dosegajo tudi gorilniki na kurilno
olje, ki z razprševanjem pod tlakom in
tvorjenjem čim manjših kapljic, omogočajo optimalno zgorevanje ter izkoristek tega energenta.

Primerjava cen
Zaradi vgrajene tehnike so kotli
na pelete dražji od običajnih kotlov
na polena. Ponašajo pa se s številnimi drugimi prednostmi, ki odtehtajo
nekoliko višjo ceno. Peletni kotli imajo
visoke izkoristke, delujejo popolnoma
avtomatizirano, se odlično prilagajajo
trenutnim energetskim potrebam in
delujejo skoraj brez ostanka pepela.
V primerjavi z drugimi oblikami kuriva iz lesa ali lesnih ostankov, jih lahko

BIODOM 25: poluplinjevalni kotel na polena

transportiramo in nabavimo v razsutem stanju ali pakirane v različno velike vreče.

Novost – BIODOM LC
Najnovejši kotel na pelete z znamko BIODOM, model LC, uvaja številne
novosti in inovacije, ki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah razvoja, proizvodnje, montaže ter vzdrževanje kotlov
na pelete. Kotel BIODOM LC koncept
prijaznosti do uporabnika in monterja
postavlja na še višji nivo. Bistvena novost je novo kurišče, ki s pomočjo suhe
komore in izjemno natančnega dozi-

ranja primarnega ter sekundarnega
zraka, omogoča popolnejše zgorevanje. Inovativno elektronsko krmiljenje
lastne zasnove neprestano spremlja
številne parametre delovanja in celo
prepoznava kvaliteto goriva. Rezultat
teh inovacij so še večji prihranek zaradi manjše porabe goriva, možnost
uporabe peletov različne kvalitete in
manj vzdrževanja. Kotel BIODOM LC
je tudi enostaven za transport in montažo, saj položaj priključkov omogoča
najrazličnejše postavitve.

Kvaliteta izdelave
Kurilne naprave BIODOM so izdelane in preizkušene v skladu z varnostnimi zahtevami veljavnih evropskih
direktiv. Izdelki BIODOM so narejeni
po normah EN 303-5, ki jim popolnoma ustrezajo. Kotli na pelete BIODOM
izpolnjujejo tudi dodatne zahteve kot
jih po določenih državah predpisujejo kot pogoj za pridobitev subvencije, v Sloveniji je to EKOSKLAD. Kotli
BIODOM imajo 2 letno splošno in kar
5 letno garancijo na izpust vode.

Podjetje BIODOM 27 d.o.o. je konec oktobra 2009 za svoje izdelke
in poslovanje prejelo ZLATI ZNAK ZA SLOVENSKO KVALITETO: SQ.
Kotle BIODOM na Slovenskem tržišču prodaja podjetje GIPO d.o.o.,
ki ima organizirano profesionalno servisno mrežo z dežurno službo
in kratkim odzivnim časom po celotni Sloveniji.
Podjetje GIPO se ponaša z več kot 25- letnimi izkušnjami na
področju:
� prodaje, montaže, servisiranja in razvoja ogrevalnih naprav
� dobave peletov in druge biomas
� prodaje toplote in upravljanja kotlovnic
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PREDOBLOŽENI
IZOLACIJSKI SISTEMI
PRIHRANIJO ČAS IN
DENAR !
Izolacijski sistemi v industrijskih
objektih morajo večkrat izpolnjevati različne zahteve. Z obložnim sistemom zaščitimo
izolacijo pred
mehanskimi vplivi, vlago, umazanijo in raznim oljem ter kemikalijam.
Tradicionalno se za obložni material

uporablja kovinsko zaščito, alufolijo
ali trdo oblogo iz PVC. Razen tradicionalnih sistemov pa se v svetu že nekaj
časa uporabljajo alternativne rešitve,
izdelane iz fleksibilnih materialovsteklena vlakna ali guma.
Novi materiali ne razpadajo, omo-

Vrhunski izgled izolacijskega sistema in stroškovno učinkovita rešitev za dolgotrajen prihranek energije.

gočajo visoko mehansko stabilnost,
pri čemer pa zadržijo visoko stopnjo
fleksibilnosti.

Rešitev 2-v-1 za hitro
instalacijo
Nekateri sistemi so na voljo tudi
kot 2-v-1 proizvodi, npr. tovarniško
predobloženi izolacijski sistemi. Z
uporabo takšnih proizvodov občutno prihranimo na času in denarju. V
nasprotju s tradicionalnimi izolacijskimi materiali in oblogami, se lahko predobloženi sistemi Arma-Chek Silver in
Arma-Chek D postavijo v enem koraku. Arma-Chek Silver so od zdaj na
voljo tudi kot tovarniško izdelana segmentna kolena in T- kosi. Ročna izdelava takšnih segmentov zahteva
precej časa in izkušenosti. Naslednja
ključna prednost je direkten stik obloge in izolacije, ki izključuje riziko predora vode na teh točkah.
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UČINKOVITA ZAŠČITA
ZUNANJIH INSTALACIJ.
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Arma-Chek® Silver - kakovosten predobložen izolacijski
sistem z vrhunskim izgledom, UV odporno površino, za
notranje in zunanje instalacije
• Kakovostna obloga z atraktivnim srebrno-sijajnim izgledom,
enostavna za čiščenje
• Stroškovno učinkovit obložni sistem za dolgotrajen prihranek energije
• Zanesljiva kontrola kondenzacije in pričakovana daljša
življenska doba
• Odporna na večino vremenskih in okoljskih pogojev
• Omogoča hitro in enostavno zamenjavo
GSM: +386 41 63 59 91
mile.stanovnik@armacell.com

Armaflex.com

Arma-Chek Silver
®
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PRIHAJAJOČA EuP
DIREKTIVA ŽE V GRUNDFOS
ČRPALKAH
Grundfos je globalno podjetje,
ki sodi med vodilne proizvajalce
črpalk v svetu. Ima več kot 16.000
zaposlenih in letno proizvede okoli
16 milijonov črpalk. Od 134 podjetij iz
51 držav na vseh celinah pomaga pripeljati črpalke do vsakega kotička na
svetu; od zagotavljanja pitne vode za
odprave na Antarktiko, namakanja nizozemskih tulipanov, nadziranja podtalnice pod deponijami odpadkov v
Nemčiji, pa vse do klimatizacije hotelov v Egiptu.
Grundfos si nenehno prizadeva, da bi naredil še bolj uporabni-

Vgrajena črpalka Alpha2 v običajnem gospodinjstvu

ku prijazne, zanesljive in obenem
energetsko varčne ter učinkovite
izdelke, oziroma, da bi z izboljšavami pridobili tako uporabniki kot tudi
okolje. Grundfos črpalke so opremljene z najsodobnejšo elektroniko, ki
omogoča prilagajanje obratovanja
trenutnim potrebam. To ne zagotavlja samo udobja uporabniku, temveč
tudi prihrani veliko energije.
Za ohranitev vodilnega položaja
posveča Grundfos veliko pozornosti
raziskavam in razvoju, ki so usmerjeni h končnim uporabnikom, s katerimi se posvetuje pri razvijanju novih

izdelkov ter pri izboljševanju že uveljavljenih. Pri raziskavah in razvoju
novih, boljših rešitev uporablja najsodobnejšo tehnologijo v črpalni industriji ter nenehno sodeluje z univerzami in uglednimi izobraževalnimi
institucijami.
Nova EuP (energy using products)
regulativa na naše tržišče prinaša veliko sprememb. Od 16. junija 2011 morajo vsi elektromotorji, torej tudi tisti,
ki poganjajo črpalke, zadovoljiti IE 2
standard. Grundfos na svojih črpalkah take motorje vgrajuje že od leta
2003. S 1. januarjem 2013 pa bodo

Strokovno svetovanje ob nakupu je na voljo pri
Grundfosovih pooblaščenih prodajalcih
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morale imeti vse obtočne črpalke indeks energetske učinkovitosti največ
0,27, kar pa danes Grundfos že omogoča s črpalkami Magna in Alpha.
Od 1. januarja 2015 pa bodo morali vsi
elektromotorji moči med 7,5 in 375
kW zadovoljiti IE 3 standard ali pa biti
pri IE 2 standardu opremljeni s frekvenčnim pretvornikom. Ravno tako

bodo morale imeti s 1. januarjem vse
črpalke indeks energetske učinkovitosti največ 0,23.
Obetajo se nam torej ključne
spremembe na področju učinkovite
rabe električne energije, na kar pa so
Grundfos proizvodi pripravljeni.
V jesenski akciji, ki traja med
1.9.2012 in 30.11.2012, lahko pri

Grundfos pooblaščenih prodajalcih v
akciji kupite črpalke Alpha2(L) in si zagotovite 5-letno garancijo. Več informacij na www.grundfos.si ali na telefonski številki 01/568 06 10.

Maja Gal Šehić, univ. dipl. kom.
Grundfos Marketing

Nova generacija Alpha2 črpalk, vgrajenih v bolnišnici

Ali ste že preverili kakšno črpalko
uporabljate pri vas doma?
Jesen je pravi čas, da preverite in
preklopite na varčne črpalke ...
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AlphA2l (25-40/60)

... GruNdfoS AlphA2 AlI
AlphA2l ...
- porabita do 80% manj električne
energije

AlphA2

- sodoben dizajn in kompaktna zgradba

IJE!*

ARANC
5 LET G

V CENI ČRPALKE
2 X PRIVIJALO Z
VENTILOM
*Podaljšana 5-letna garancija velja za navedene črpalke prodane v času akcije med 1.9.2012 ter
30.11.2012, ter s priloženim garancijskim listom in računom.
Črpalke so naprodaj pri Grundfos pooblaščenih prodajalcih. Več informacij na www.grundfos.si

+

- optimalno udobje & minimalna poraba
s funkcijo AUTOADAPT pri modelu Alpha2
... IN PRIČNETE Z VARČEVANJEM!
be
think
innovate
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SODOBNA TEHNOLOGIJA
OMOGOČA UDOBEN, VARČEN
IN EKOLOŠKI NAČIN
OGREVANJA NA LESNO
BIOMASO
Dvigi cen fosilnih goriv, tako v gospodinjstvih, kot tudi
v gospodarstvu, zahtevajo iskanje vedno novih rešitev, ki
bi zagotovile dolgoročno zanesljivo, udobno, predvsem pa
cenovno ugodno ogrevanje. Ob že omenjeni ugodni ceni
predstavljajo vse pomembnejši dejavnik tudi ekološko neoporečne oziroma okolju prijazne rešitve, ki ob čim daljši
dobi delovanja, zahtevajo čim manj vzdrževanja. Sodobni
kotli na lesno biomaso so ob vseh zgoraj opisanih zahtevah
postali odlična alternativa.
Z razvojem se podirajo stereotipi, ki so še do nedavnega veljali pri ogrevanju z lesom. Za razliko od kotlov na fosil-

NOVOST - kombinirani kotel na polena in pelete Fröling SP Dual

na goriva, sodobni kotli na lesno biomaso dodatno ne onesnažujejo okolja, najpomembnejše pa je bistveno cenejše
kurivo in s tem stroškovno ugodno ogrevanje. Za ekološko
neoporečno, energetsko učinkovito in udobno (samodejno)
kurjenje lesa za ogrevanje so prvi pogoj ustrezni kotli, ne
glede na vrsto lesa ali obliko kuriva (polena, sekanci, oblanci, žagovina, peleti). Prisilno dovajanje zraka v kurišče na
primarni in sekundarni ravni ob izredno visokih temperaturah v kurišču zagotavlja zelo učinkovito pretvorbo, v lesu
shranjene energije, v toploto. Krmiljenje dovajanja zraka v,
s šamotom obloženo kurišče, je samodejno vodeno in nadzorovano s spremljanjem kisika v dimnih plinih, kar poteka
preko lambda sonde. Ta omogoča, da je kurjenje optimalno tudi pri različni kvaliteti lesa in potrebni moči, ki jo kotel
proizvaja.
Vse opisane lastnosti in prednosti omogočajo kotli na
lesno biomaso, avstrijskega proizvajalca FRÖLING, ki ga
v Sloveniji že vrsto let zastopa podjetje BIOMASA d.o.o.
iz Luč. Fröling že preko 40 let izdeluje in razvija najsodobnejšo tehnologijo izkoriščanja energije iz lesne biomase, ki
zagotavlja maksimalne izkoristke. Na izbiro so, tako kotli na
polena, sekance, kot tudi pelete. Široko paleto Frölingovih
kotlov si je mogoče ogledati na spletni strani www.biomasa.
si, predstavljeni pa bodo tudi na sejmu MOS v Celju, ki
bo potekal med 12. in 18. septembrom 2012. Z obiskom
na razstavnem prostoru bo obiskovalcem omogočeno
tudi sodelovanje v veliki nagradni igri, kjer bomo na
naši zaključni prireditvi- “Dan biomase” jeseni srečnemu izžrebancu podarili kompletni ogrevalni sistem na
polena, trem našim kupcem kotlov Fröling v letu 2012,
pa zagotovili letno zalogo energenta (polena, sekanci
ali peleti).
Sicer pa eno od vedno pogosteje uporabljenih rešitev
ogrevanja na lesno biomaso predstavlja sodoben kotel na
pelete FRÖLING P4, ki s svojim popolnoma avtomatičnim
delovanjem in prigrajeno KONDENZACIJSKO KOMORO,
nudi odličen odgovor ogrevanju na fosilna goriva. Izjemno
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kompaktna zasnova omogoča preprosto postavitev v kurilnico, poseben sesalni sistem pa enostavno povezavo z zalogovnikom pelet. Kotel lahko zaradi dvojnega dna deluje
tudi pri nizkih temperaturah in ne zahteva dviga temperature povratnega voda. Idealno se lahko vklaplja tudi v koncept
nizkoenergijske hiše, zaradi širokega razpona moči pa z lahkoto zadovolji tudi hišam z velikimi toplotnimi potrebami.
Povsem avtomatiziran sistem dovajanja pelet, samočistilna
rešetka in avtomatsko odvajanje pepela tako omogočajo
proste roke. Novost pri kotlih na pelete je kondenzacijska
komora, ki dodatno z nižanjem temperature dimnih plinov izkorišča energijo, ki bi jo sicer izpustili skozi dimnik.
Izkoristke kotla na pelete FRÖLING P4 s kondenzacijsko komoro je tako mogoče dvigniti celo nad 104% glede na standardno kurilno vrednost.
Po novem je za uporabo v stanovanjskih hišah na voljo celo kombinacija dveh različnih energentov in sicer tako
polen, kot pelet. To kombinacijo omogoča novi kombinirani
kotel na polena in pelete Fröling SPDual, ki je prvi kotel na
trgu z dvema ločenima kuriščema, prilagojenima za posamezno obliko lesne biomase. Dve ločeni kurišči omogočata,
da ne glede na kombinacijo polen in pelet ohranjamo najvišje možne izkoristke, kar v primeru gorenja na istem kurišču ni mogoče. Tako se lahko uporabnik v osnovi na primer
ogreva na polena, po potrebi pa se nato samodejno vklopi
še uporaba pelet, kadar je to zaradi odsotnosti nalaganja
polen potrebno. Kotel je za svojo optimalno rešitev kombinacije dveh energentov prejel tudi zlato priznanje na
letošnjem sejmu Energetika 2012.
Še vedno pa v Sloveniji najpogosteje uporabljeni sistem
ogrevanja na lesno biomaso predstavlja ogrevanje na polena. Tudi sodobna kotla na polena Fröling S3 in S4 Turbo
omogočata udobno ter preprosto uporabo, kjer je potrebno, v kombinaciji s hranilnikom toplote, naložiti le še en-
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Kotel na pelete Fröling P4 s tedenskim zalogovnikom za pelete

krat dnevno, vžig kotla pa namesto uporabnika pri S4 lahko
opravi kar avtomatika sama. Pepela bo zanemarljivo malo,
čiščenje pa je potrebno le enkrat tedensko. Preprosto, učinkovito, predvsem pa udobno in stroškovno ugodno!
Ob nakupu sodobnih kotlov na lesno biomaso so do porabe sredstev na voljo tudi subvencije Eko sklada. Pri tem
bodo naši svetovalci z veseljem pomagali pri pripravi potrebne dokumentacije, prav tako pa so vam na voljo tudi
za dodatne informacije ali informativno svetovanje na vašem domu.
Sašo Črešnik, BIOMASA d.o.o.
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Kdor išče kvalitetno
ročno orodje, ga najde
pod blagovno znamko
Unior
Delniška družba UNIOR je pomemben slovenski in mednarodni ponudnik kvalitetnih izdelkov ter storitev
na področju kovinsko- predelovalne
industrije. Zametki družbe Unior segajo že v daljno leto 1919 s proizvodnim programom kovanega orodja.
Pravočasne dobave kvalitetnih jeklenih palic zagotavlja jeklarna Štore
Steel, v kateri ima Unior svoj lastniški
delež. V jeklarskih pečeh se pri visoki
temperaturi jekleni litini dodajajo elementi za pridobivanje visoko kvalitetnega jekla. Z vročim valjanjem se jeklo oblikuje v palice različnih velikosti
in prerezov. Krom vanadijevo jeklo, ki
je osnova za proizvodnjo odkovkov
in ročnega orodja ima vse potrebne lastnosti, ki jih zahteva končni izdelek. Predvsem je pomembna sposobnost plastičnega preoblikovanja

jekla. S pomočjo termične obdelave
jekla se dosega velika trdota, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo končnim izdelkom.
S programom Ročno orodje zadovoljujemo potrebe profesionalnih in
ljubiteljski mojstrov. UNIOR je sinonim
za zanesljivo, kvalitetno in funkcionalno dovršeno ročno orodje. Več kot
5500 različnih izdelkov v programu
dokazuje moč lastnega razvoja, znanja in izkušenj. Uniorjevo ročno orodje je končnim uporabnikom dosegljivo širom sveta. Modeliranje ročnega
orodja poteka s pomočjo sodobnih
računalniških programov, kot so Solid
works, Catia, Proinženir in Unigrafik.
Snovanje, razvoj in izdelava ročnega orodja Unior se nenehno prilagajajo novim potrebam uporabnikov.
Izvirne izvedbene rešitve zagotavlja-

Bogata tradicija
orodnega kovaštva,
upoštevanje novih
tehnoloških dognanj in
vrhunski materiali, kot
sta krom vanadijevo
jeklo, zagotavljajo
dolgo življenjsko dobo
orodij UNIOR.
jo izjemno uporabnost, učinkovitost
in estetski izgled orodja. Proizvodnja
orodja poteka na računalniško krmiljenih strojih za termično, mehansko
in površinsko obdelavo ter zaščito izdelkov. Zaradi sodobne tehnologije
obdelave materialov in fleksibilnosti

Načini testiranja
orodja za delo pod
visoko napetostjo

Preizkus pojemanja plamena
Plamen deluje na preizkušanca 10
sekund. Preizkus je uspešen, če višina
plamena v opazovanem času 20 sek.
po odstranitvi gorilnega telesa ne
preseže 120 mm.

Elektro napetostni
preizkus (10 kv)
Pred pričetkom preizkusa
je preizkušanec za 24 ur (
+/- 0,5 ure) v vodi pri sobni
temperaturi. Preizkus je
uspešen, če med preizkusnim časom 3 min. ne
pride do elektro prevoda
ali preboja.

Preizkus oprijemanja izolacije
Pred preizkusom je preizkušanec
shranjen v grelni komori za 168
ur pri temperaturi 70 °C (+/- 2
°C). Čeljusti klešč so obremenjene z utežmi 500 N. Preizkus je
uspešen, če med preizkusnim
časom 3 min. izolacija na ročaju
ne popusti.

Preizkus vtiskovanja
Preizkušanec je v napravi
obremenjen z maso 20 N,
tako da deluje vtiskovalno
telo priprave na sredino
tulca. Preizkus je uspešen,
če je preizkušanec uspešno
prestal nadaljnji test elektro
napetosti.

Udarni test
Test se opravi pri temperaturi 23 °C. Prosti pad
kladiva se izvede na tri
različna mesta na izolirni
material. Test je uspešen,
če izolirni material ne kaže
razpok.
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proizvodnega procesa nudimo možnost industrijskega trženja po zahtevi naročnika.
Skupino orodij za električarje na
kratko imenujemo orodje VDE - po
osnovnem standardu VDE, ki predpisuje preizkuse, katerim je omenjeno
orodje podvrženo. Vso ročno orodje
iz tega programa je 100% preizkušeno po standardu EN/IEC 60900:2004,
ki zelo natančno predpisuje izredno zahtevne postopke preizkusov
orodja.
Vso orodje, ki ima v napisu žiga
oznako IEC 60900:200 VDE GS, je
dodatno vzorčno testirano v nemškem laboratoriju, ki je pooblaščeno
za VDE preizkuse in izdaja potrebne
certifikate.
V skrbi za življenja uporabnikov
našega orodja VDE, smo orodja izolirali v dveh plasteh izolacije, ki sta
različnih barv, zaradi hitrega odkrivanja poškodb izolacijskega plašča.
Osnovna izolacijska plast je oranžne
barve in že sama nudi vso zaščito po
standardih VDE, čez to plast je prevlečena še ena plast rdeče barve, ki
varuje izolacijo pred mehanskimi in
kemičnimi poškodbami, kar pomeni, da je Uniorjevo orodje zaščiteno
dvakrat. Največja prednost te dvojne
oplaščenosti je v tem, da ko se zaradi različnih vzrokov poškoduje vrhnja
- rdeča plast izolacije, se hitro opazi spodnji oranžni plašč, kar je alarm,
da se orodje nadomesti z novim in se
preneha uporabljati orodje s poškodovano izolacijo. Uniorjeva električarska orodja iz skupine VDE se 100%
varno uporabljajo v okoljih, kjer je
možno priti v stik z do 1000 V električne napetosti.
Za varno delo z omenjenim orodjem je potrebno upoštevati vsa navodila in prepovedi proizvajalca, brez
kakšnih predelav na orodju ali uporabe orodij s kakršnokoli poškodovano
izolacijsko prevleko.

V skupino VDE izoliranih orodij
spadajo vilični, obročni, inbus in univerzalni ključi različnih izvedb in velikosti, nasadni program (ključi, raglje,

ročice, podaljški,…), momentni ključi,
klešče različnih namembnosti ter velikosti, škarje za kable, izvijači, noži,
žage, pincete in ostali pripomočki.

Samo orodja s tem znakom so 100% varna orodja.

ORANŽNA KOT OPOZORILNI ZNAK:
Dvojna plastična zaščita VDE orodja zagotavlja kar dvakrat večjo varnost pri delu, saj omogoča pravočasno ugotavljanje obrabljenosti samega orodja. Ko je orodje obrabljeno, vas na obvezno
zamenjavo opozori oranžna barva – druga zaščitna plast orodja.

Varno orodje

Obrabljeno orodje- obvezna zamenjava
Dvojna zaščitna izolacija

Oplaščanje univerzalnega ključa
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Pocenite ogrevanje in
obdržite kotel na kurilno
olje
Z lesnimi peleti lahko račun za ogrevanje zmanjšate za polovico,
z ustreznim gorilnikom pa tudi ni potrebno narediti kakršnihkoli
predelav obstoječega kotla.
Prednosti pelet za ogrevanje enostanovanjskih domov so marsikomu
že dobro poznane. Kot lesna biomaso so za polovico cenejši kot kurilno
olje, obenem pa še vedno ohranjajo
precejšnjo raven avtomatike, ki so jo
uporabniki navajeni pri kurilnem olju
(za razliko od kurjenja drv). 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.

Izberite ustrezen gorilnik
V grobem ločimo gorilnike na pelete v dve skupini: take s hlajeno gorilno komoro in tiste z nehlajeno komoro. Nehlajeni gorilniki so enostavnejše
konstrukcijske izdelave (in zato praviloma tudi cenejši), vendar so primerni

Gorilnik Fenix, montiran na kotel Buderus
Logano G115.

le za kotle z večjimi kurišči (kot so kotli za kurjenje trdih goriv). Problem je
v tem, da je potrebno gorilno komoro
potisniti v kurišče, saj bi drugače predstavljala nevarnost za okolico. To pa je
pri specialnih kotlih za kurilno olje težko izvedljivo, saj so kurišča majhna.
Za razliko od večine ostalih gorilnikov, ima gorilnik Fenix hlajeno gorilno
komoro. Njegova konkurenčna prednost pred ostalimi gorilniki na pelete
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 oz. pritrdi

na vratca. Za hlajenje gorilne komore
se sicer uporabi zrak, ki se ga v gorilno
komoro vpihava zaradi samega gorenja. S tem, ko je ta isti zrak speljan po
zunanjem obodu gorilne komore, se
segreje (in obenem tako hladi komoro), kar še izboljša kvaliteto gorenja lesnih plinov v sami gorilni komori, pri
tem pa ne prihaja do nobenih omembe vrednih toplotnih izgub.
Gorilnik odlikuje tudi napreden
vžigalni sistem, ki zagotavlja izredno
hiter vžig pelet (v eni sami minuti) ob
minimalni porabi električne energije
(priključna moč je le 80 W). Zaradi hitrega vžiga pelet nastaja tudi precej
manj emisij nezaželenih plinov (dimljenja kotla). Poleg tega ima gorilnik

Kotlu Buderus Logano G115 se enostavno odpira celotno kurišče, kar poenostavi čiščenje pepela.
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Gorilna komora gorilnika Fenix čisto nič ne
posega v kurišče kotla (lovilna mrežica za
pelete je opcijski dodatek)

Fenix tudi učinkovit elektronski krmilni sistem, ki omogoča, da uporabnik
delovanje gorilnika hitro in enostavno prilagodi lastnim potrebam ter s
tem zagotovi tudi optimalno delovanje gorilnika, ne pa da deluje na prednastavljene programe.

Montaža na obstoječ kotel
Lep primer enostavnosti vgradnje gorilnika Fenix so kotli Buderus
Logano G115. Gre za vrhunski kotel na
kurilno olje, ki pa se ga da z gorilnikom
Fenix enostavno uporabljati tudi za
kurjenje pelet. Kotel ima namreč urejeno možnost enostavnega odpiranja

kurišča na tečaje, kar močno poenostavi čiščenje pepela, saj se uporabnik
izogne vsakokratni demontaži gorilnika (uporabnik mora računati na čiščenje enkrat tedensko, ob najbolj mrzlih
tednih tudi pogosteje). Poleg tega ima
kotel že serijsko odprtino za gorilnik,
premera 110 mm, tako da ni potrebna nikakršna predelava vratc; gorilnik
se enostavno privijači na obstoječe
navoje na kotlu in to je vse. Vse kar je
potrebno zagotoviti, je 60 cm prostora od vratc (tudi v smeri njihovega od-

piranja), poleg tega pa mora biti globina kurišča minimalno 35 cm.
Gorilnik se dobavi skupaj s transporterjem za pelete (polžem), ki
skrbi za doziranje pelet v gorilnik.
Uporabnik tako potrebuje le še primerno posodo, ki bi služila kot zalogovnik za pelete, in seveda nabavo
ustrezne količine ter kvalitete pelet
pri enem od številnih ponudnikov v
Sloveniji in že je pripravljen na precej
cenejši način ogrevanja.
Damjan Nemec

IŠČEMO POOBLAŠČENE MONTERJE IN SERVISERJE
Zaradi povečanega povpraševanja in posledičnega širjenja svoje prodajne
ter servisne mreže, podjetje Inovateh d.o.o. išče nove monterje in serviserje za
izdelke pod blagovno znamko Fenix™, predvsem za sledeče regije:
 Koroška
 Dolenjska
 Posavje
 Bela Krajina
Od montejrev pričakujemo, tako strojno spretnost (rezanje, varjenje), kot
tudi elektro-regulacijsko znanje (elektro povezave, razumevanje kotlovske avtomatike in nastavitev gorilnikov). Predhodne izkušnje s peletnimi sistemi so
prednost.
Vse interesente prosimo, da se nam javijo na elektronski naslov
info@inovateh.si ali pokličejo na 040 165 360 (g. Boštjan Košir).

Enostaven priklop gorilnika Fenix na
obstoje~e kotle (kombinirane ali na kurilno
olje) brez posebnih posegov.
Napreden v`igni sistem, ki zagotavlja
najhitrej{i v`ig ob minimalni porabi energije.
Invativno zasnovana gorilna komora,
ki zagotavlja dalj{o `ivljensko dobo tako
gorilnika kot samega kotla.

RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN PROIZVODOV
Inovateh d.o.o., Martinjak 81, 1380 Cerknica
Tel.: 031 237 355, del. ~as: vsak delavnik od 13:00 do 16:00

Ve~ informacij na:

www.inovateh.si

info@inovateh.si
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Zmote, povezane s
hišnim prezračevanjem z
rekuperacijo
“Namesto prostorske klime bi hišo
ohlajali kar preko hišnega prezračevalnega
sistema.”

“Ker imamo v dnevni sobi kamin, bi preko
prezračevalnega sistema želeli to toploto
prenesti tudi v druge prostore.”

Najbolj pomembno pri tej skušnjavi je, da se zavedamo,
da hišni prezračevalni sistem z rekuperacijo ni sistem za aktivno hlajenje. S tem prezračevalnim sistemom lahko poleti
pohlajujemo v nočnem času preko obvoda toplotnega izmenjevalca (bypass) in tudi preko zračnega ali tekočinskega zemeljskega kolektorja. Ker so količine zraka, ki jih premikamo v hišnem prezračevalnem sistemu majhne, vplivamo
na temperaturo v hiši le, če upoštevamo prezračevanje 24
ur na dan. Če bi želeli imeti takojšnji hladilni efekt, bi morali v sistem vstaviti kanalsko klimo, s katero bi zelo hitro
tvegali kondenzacijo vlage na prezračevalnih kanalih, obenem pa dovajali majhne količine nezdravega hladnega zraka. Industrijski sistem, kot ga imamo npr. v poslovnih prostorih, ima zaradi večjih količin zraka precej večje kanale, ki
so tudi izolirani. V svojem domu za prezračevanje potrebujemo bistveno manjše količine zraka, poleg tega pa želimo
sistem, ki je neslišen, ne piha, ni moteč in ima visok izkoristek vračanja toplote. Vsekakor ne moremo uporabljati enakih količin zraka in iste logike kot pri industrijskem sistemu.
Sodobna, dobro izolirana hiša sploh ne potrebuje aktivnega hlajenja kot je klimatska naprava. Še več - v pasivni hiši
je klima prepovedana, saj zaradi porabe električne energije
hiša hitro izgubi naziv “pasivna”, saj ne potrebuje aktivnega
grelnega ali hladilnega sistema.

Podobno kot pri prejšnji dilemi, moramo tudi tu upoštevati majhno količino zraka, s katero ne moremo doseči občutnega grelnega efekta, vse do zelo visokih temperatur,
kar pa ni dovoljeno zaradi fleksibilnih cevi, ki so narejene iz
živilske plastike. Gibljivost je izjemno pomembna lastnost
cevi, saj bistveno olajša polaganje sistema in zmanjša njegovo robustnost. Cevi so izdelane iz nereciklirane živilske
plastike tudi zato, da ne oddajajo motečih vonjav, obenem
pa so znotraj prevlečene z gladkim antistatičnim in antibakterijskim slojem. Tako dobimo majhne, fleksibilne cevi, ki so
znotraj gladke, okroglega preseka in antistatične, kar je vse
v prid enostavni montaži ter lahkemu čiščenju.
Tako lokalni vir toplote (npr. kamin), kot tudi lokalno hlajenje (kot je split klima) lahko pri nekoliko manj izoliranemu
objektu prispevata k ugodni temperaturi v vseh prostorih,
saj s prezračevalnim sistemom premikamo zrak po hiši. Zrak
se giblje od dovodov v čistih prostorih (dnevna soba, spalnica, ...) proti odvodom v obremenjenih prostorih (kuhinja,
kopalnica, WC, ...). Višja kot je temperatura zraka na odvodu pozimi, več toplote lahko prenesemo na hladen vhodni
(zunanji) zrak. Poleti pa z nižanjem temperature na odvodu
(npr. z uporabo klime), povečujemo moč ohlajanja vročega
vhodnega (zunanjega) zraka.

Zajem svežega zraka lahko vršimo preko zajemnega stebrička in ga nato
speljemo po zemlji do hiše.

“Ali je potrebno nastaviti minimalno
hitrost, ko gremo zvečer spat?”
Za kvaliteten počitek ne potrebujemo nič manj svežega zraka kot čez dan, zato ni dobro, da v nočnem času preveč zmanjšamo intenziteto prezračevanja. Če smo imeli čez
dan obiske ali večjo potrebo po prezračevanju zaradi intenzivnega kuhanja, potem je razumljivo, da ponoči, ko gremo spat, zmanjšamo intenziteto prezračevanja na srednjo
vrednost ali vsaj tretjo od osmih hitrosti, nikakor pa ne pride v poštev minimum, ki je namenjen prezračevanju v naši
odsotnosti, ko celotni hiši privoščimo cca 60 - 80 m3 zraka
na uro, kar je dovolj, da hiša ne ustvari vonja po zaprtem in
zatohlem.
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dogodki

Prikaz razvoda in osnovnih komponent prezračevalnega sistema Helios.

“Ali lahko čez poletje prezračevalni sistem
izklopimo?”

Set za čiščenje FRS in RP cevi z nastavki za sesalec. Čiščenje se izvaja
približno enkrat na 10 let.

“Ker imamo prezračevalni sistem, ne
smemo odpirati oken.”

Popolni izklop prezračevalnega sistema tudi poleti ni zaOdpiranje oken v sodobni hiši, ki ima vgrajen kvaliteten
željen, saj je minimalni pretok skozi cevno instalacijo najprezračevalni sistem z rekuperacijo, nikakor ni prepovedaboljša preventiva za dobro delovanje sistema na dolgi rok.
no. Če imate željo po odpiranju oken, je to vsekakor možno,
Tudi če poleti razmišljate o “odprti hiši”, so določeni prostori,
v večjem delu leta pa ni najbolj smiselno, saj odprto okno
če prezračevanje ugasnemo, še vedno slabo prezračeni (kopredstavlja vdor zraka s prenizko ali previsoko temperatupalnica, WC, utiliti, ipd.), ker čisto vseh oken v hiši vseeno ne
ro, vdor hrupa, prahu (tudi cvetnega prahu), mrčesa in dežja,
odpremo. Poleg tega imamo tudi druge prednosti, če nameče na odprto okno pozabimo. Če pa na prezračevalni sistem
sto odpiranja
oken
uporabljamo
prezračevalni
sistem:
računamo že od načrtovanja objekta, lahko pri zasteklitvah
Desmond Tutu:
There raje
is enough
for anyones need,
there is not enought
for ones greed
mrčes zadržimo zunaj, ravno tako tudi hrup in vročino, v hišo
tudi precej prihranimo. Zasteklitve, ki nimajo okovja za oddanosti, predvsem osončenja. Objekt in uporabe objekta. Pomembna sta izo- gotavlja ekološki izvor in obdelavo ma- Primerjava z Evropo
pa vseeno
dovajamo
bi odprli
V
piranje,
energetsko
učinkovitejša.
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dne sanitarne vode. Pomembno je tudi rablja lokalne naravne materiale, je po- ka, ki se ukvarja s skulpturami iz gradbe- bi ga lahko primerjali s certifikatom LEED.
zračevalnega
sistema.
varovanje podtalnice.
Ravnanje z ener- rabljeno manj energije za obdelavo ter nih odpadkov na gradbišču. Namesto da Standard temelji na energetskih vrednogijo je že v dosedanjem standardu visoko ocenjeno, v nadgradnji LEED 2009
pa naj bi dobilo še večjo pomembnost.
Obravnava energetsko bilanco gradnje

transport in je s tem obremenitev okolja manjša. Kot zadnja točka se ocenjuje kakovost bivalnega okolja. Vsak kos
opreme ima lahko certifikat LEED, ki za-

“Mi bi pa odvod iz kuhinjske nape speljali
kar v prezračevalni sistem.”

Kombiniranje teh dveh sistemov preko iste prezračevalne naprave ni smiselno, pri Helios prezračevanju pa tudi ni
dovoljeno. Razlog je preprost in razumljiv: kuhinjska napa
običajno deluje s 500 do 800 m3/h, prezračevanje za hišo,
velikosti 200 m2 pa največ s 300 m3/h. Tudi če bi speljali odvod iz kuhinje v prezračevalni sistem, bi obremenjeni
prostori ostali brez prezračevanja za čas obratovanja kuhinjske nape, če bi želeli odvesti vsaj 300 m3/h skozi napo.
Največji problem pa je, da napa, ki zmore 300 m3/h, ni prav
učinkovita.
Ker je sodobna hiša precej bolj zrakotesna kot so bile hiše
včasih, je edina prava rešitev glede kuhinjske nape, obtočna
izvedba nape, ki filtrira zrak, vendar ga ne odvede iz hiše in
s tem ne ustvarja tlačnih razlik. Na ta način se znebimo maščob in z oglenim filtrom tudi deleža vonjav, za odvod preostanka vonjav ter vlage pa poskrbi prezračevalni sistem hiše,
ki v zimskem času toploto iz kuhinje izkoristi še za ogrevanje
ICA – mogočna
vhodnega
zraka.konzola stavbe se steguje nad morje

bi nekatere odpadke deponirali in s tem
obremenili okolje, jih umetniško obdela in
ustvari dodano estetsko ter kulturno vrednost.

stih 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-

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

info@agregat.si, www.agregat.si
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ELEKTRIČNI SISTEMI
OGREVANJA
Za vse, ki niste pripravljeni investirati v ogrevalne sisteme celega
premoženja
Zagotovo imate mnogi od vas posebne spomine iz preteklosti, vezane na pomanjkljivo ogrevanje bivalnih prostorov in kopalnic. Stari časi
so mimo! Izkoristite vse prednosti, ki
vam jih nudi električno ogrevanje in si
ustvarite maksimalno ugodje. Stereotip, da je električno ogrevanje drago,
danes vse bolj izginja. Ekonomičnost
se zelo izrazito pokaže pri dobro izoliranih objektih, vendar to še zdaleč ni
edini kriterij. Ogrevalni sistemi, bodisi varčni konvektorski radiatorji, bodisi talno ogrevanje z grelnimi kabli, zagotavljajo velik učinek, kar pomeni, da
z relativno majhno močjo lahko ogrevate velike površine.
Kupci, ki se odločijo za vgradnjo
električnega ogrevanja, občutijo takojšen prihranek že v fazi gradnje,
saj ni potrebno načrtovati posebnega prostora za kurilnico, pa tudi dimnika ne potrebujete. Investicija v takšen način električnega ogrevanja je
bistveno nižja kot pri vgradnji toplovodnega cevnega sistema ogrevanja.
Električni sistem omogoča zelo natančno regulacijo, tudi na daljavo, preko mobitela oziroma SIM kartice, torej

Radiator Climastar s čelno ploščo Dual-Kherr

je idealna izbira za vikende in stanovanja, v katere ljudje prihajajo občasno.
Ker ima vsak električni radiator ločeno
krmiljenje, ekonomičnost pride še posebej do izraza v prehodnih obdobjih,
saj nam ni potrebno ogrevati vseh bivalnih prostorov. Poleg tega takšen
sistem ne potrebuje popolnoma nobenega vzdrževanja.

Stenski radiatorji
Stenski radiatorji predstavljajo obvezni del bivalnih in poslovnih prostorov, vendar klasični toplovodni radiatorji s svojim videzom ter obliko
ne navdušujejo arhitektov, ki skrbijo
za interier. Novost na tem področju
in razred zase predstavljajo radiatorji španskega proizvajalca Climastar, ki
so na daleč prepoznavni že po obliki
oziroma videzu, razen tega pa so tudi
po učinkovitosti ter ekonomičnosti na
najvišjem nivoju. V osnovi gre za aluminijaste konvektorje, ki imajo čelno
stran prekrito s ploščo, imenovano
Dual-Kherr. Narejena je po posebnem
postopku iz mešanice mineralov, imenovanih termominerali. Specifična lastnost plošče Dual-Kherr je zmožnost

akumuliranja velike količine toplote v
času delovanja konvektorja. Še dolgo
po izklopu radiatorja toploto s sevanjem enakomerno oddaja v prostor,
kar daje zelo prijeten občutek toplote.
Radiatorji zagotavljajo učinkovitost in
ekonomičnost s kombiniranim sistemom gretja: konvekcija, akumulacija
ter sevanje toplote. S takim načinom
ogrevanja so Climastar radiatorji za
približno 25 odstotkov bolj učinkoviti (porabijo manj energije), kot če bi
ogrevali samo konvektorsko. Plošče
Dual-Kherr, ki imajo videz marmorja,
granita ali skrilavca, so lahko gladke,
česane ali kot lomljeni kamen.

Stekleni radiatorji
Stekleni radiatorji Thermovit so
namenjeni vsem, ki stremijo k izvirnosti, hkrati pa zahtevajo veliko udobja za zmerno ceno. Prostor ogrevajo
predvsem sevalno, kroženje zraka in
dvigovanje prahu je minimalno, zato
so zanimivi tudi za ljudi, alergične na
hišni prah. Ker je površina gladka, rav-

Stekleni radiator Thermovit
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na in antistatična, je čiščenje enostavno ter le redko potrebno.

Talno ogrevanje
Odločitev, o kateri ne sme biti dileme, je vgradnja talnega ogrevanja
kot dopolnilno ogrevanje ali v kombinaciji z varčnimi električnimi radiatorji. Ker mraz najprej čutimo v nogah, bodo ogrevana tla pripomogla
pri dobrem počutju že pri 2 -3 stopinjam nižji temperaturi kot sicer, ne da
bi pri tem trpelo ugodje. Ker topla tla
ogrevajo tudi zrak v prostoru, se potreba po dodatnem ogrevanju bistveno zmanjša ali pa dodatno ogrevanje
sploh ni potrebno.
Na voljo sta dva sistema: grelni kabli za ogrevanje tal v kopalnicah, hodnikih, bivalnih prostorih, torej povsod, kjer želimo ugodje toplih tal.
Polagamo jih načeloma na estrihe, finalni tlak pa je lahko keramika, granit,
laminat, PVC obloga ali parket. Grelni
kabli so pritrjeni na nosilno mrežo iz
steklenih vlaken, kar omogoča enostavno polaganje, zmanjša pa se tudi
možnost napak. Za kopalniške prostore je idealna postavitev grelnih kablov
direktno pod keramiko. Po tleh položeno grelno mrežo je treba najprej za-

liti z izravnalno maso ali pa zamazati z
lepilom, šele nato sledi polaganje keramike. Ker je debelina grelnih kablov
le 4 mm, se bo končna višina tal povečala le za malenkost.
Posebne izvedbe grelnih kablov
lahko uporabimo za odmrzovanje
zunanjih površin in sicer za taljenje
snega ter ledu na stopniščih, pred
vhodom v hišo, garažo, delavnico na
dvoriščih, dovozih oziroma klančinah.

Odmrznjeno stopnišče

- Grelne folije se uporabljajo za
talno ogrevanje bivalnih površin, če
je položen laminat, saj je grelna folija
zelo tanka (0,2 mm).

Grelna folija za
preprečitev rošenja
ogledala

Novo na slovenskem
tržišču
HICOTEC TP – grelne (sevalne) folije za stensko, talno ali
stropno ogrevanje, podjetja
Frenzelit.

Zagotovo najučinkovitejši (najbolj
ekonomični) način električnega ogrevanja doslej; folije dosežejo maksimalno temperaturo do 400 C, razporejene po večji površini, zagotavljajo
enakomerno ogrevanje in ne povzročajo kroženje zraka. Delujejo na 24 V
(lahko tudi 12V ali 48V), kar zagotavlja
popolno varnost in se lahko polagajo
tudi direktno pod topli pod, linolej, itison, tapison, itd.

Grelna folija pod laminatom

Priprava grelnih kablov in položena keramika

CLIMASTAR
ELEKTRIČNI STENSKI
RADIATORJI

Zaradi temperaturnih razlik v kopalnici se nam lahko zarosi ogledalo.
Posebne izvedbe zelo tankih grelnih
folij, debeline 0,2 mm, lahko namestimo izza ogledala in tako preprečimo
neprijetno rošenje v času prisotnosti
v kopalnici.
VARČNO

HICOTEC TP folija v avtodomu

Grelne folije se množično uporabljajo za ogrevanje tal v avtodomih in
prikolicah.
Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.

ECOFLOOR

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
OKOLJU
PRIJAZNO
GRELNI KABLI

GRELNA FOLIJA

GRELNI KABLI
za zunanje površine

Obiščite nas na MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU, ki bo potekal na Celjskem sejmu,
od 12. do 18. septembra 2012, v dvorani C1, razstavni prostor 12.
KOOP TRGOVINA d.o.o., Zg. Pohanca 6, SI-8272 Zdole - Krško, Tel.: +386 (7) 477 88 20,
Fax: +386 (7) 477 88 21, E-mail: info@koop.si Splet: www.elektricnoogrevanje.si
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Energetsko
samozadostni ulični
svetilki postavljeni
ob Velenjskem jezeru
V letu 2011 je Zavod Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško postavil v Velenju demonstracijski center Energetsko samozadostne ulične svetilke v okviru projekta MOVE, ki je postavljen na dveh
lokacijah v okolici Velenjskega jezera.
Projekt MOVE je nastal kot posledica
potrebe po čezmejnem sodelovanju
Slovenija - Avstrija, katerega glavni cilj

je okrepitev trajnostnega energetskega razvoja čezmejnega področja.
Vrsta demonstracijskega centra v
osnovi ni bila podrobneje določena, v
glavnem mora demonstracijski center
predstavljati soben način izkoriščanja
obnovljivih virov energije oz. sončne
energije. Po tehtnem premisleku in
proučitvi različnih idej za postavitev
demonstracijskega centra je bila po-

trjena izvedba postavitve dveh patentiranih »Energetsko samozadostnih
uličnih svetilk« (ESUS), ki sta plod domačega znanja in razvoja. Izvedbo izdelave in postavitve je prevzelo podjetje SCR d.o.o. ESUS kot vir energije
izkorišča energijo sonca s pomočjo, v
steber integriranega tankoplastnega
solarnega modula, in energijo vetra s
pomočjo aksialne vetrne turbine. Pri
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izbiri, lokacije nam je bila v veliko pomoč podpora s strani Premogovnika
Velenje d.d., podjetja PV Invest d.o.o.
in Mestne občine Velenje. Za primerno lokacijo postavitve ESUS so se iskala mesta, ki izpolnjujejo naslednje
kriterije:
 lokacija mora biti primerna za izkoriščanje sončnega sevanja,
 lokacija mora biti primerna za izkoriščanje vetrne energije,
 lokacija mora odražati potrebo
po nočni osvetlitvi in
 lokacija mora omogočati enostaven dostop za potrebe vodenih
ogledov.
Za najprimernejši lokaciji, ki izpolnjujeta vse kriterije, smo izbrali prvo
lokacijo ob krožišču pri restavraciji
Jezero in drugo ob jezeru pri vhodu
v avtokamp. Obe svetilki stojita na zemljišču Premogovnika Velenje.
Po zaključenem testnem obdobju
ugotavljamo, da predstavljena ESUS
omogoča pričakovano tridnevno avtonomijo in je sigurno predstavnik
sodobne tehnologije, ki se bo v prihodnosti nedvomno razširil. Seveda
je pri tem potrebno tudi navesti dejstvo, da mora biti lokacija primerna
za tovrsten način zagotavljanja javne
razsvetljave, saj npr. v strjeno naseljeni mestni ulici težko pričakujemo dovolj dobro osvetljenost droga svetilke
oz. PV modula in tudi ustrezne vetrovne razmere. Vsekakor pa tehnologija
omogoča namestitev ESUS na področjih, kjer še ni izdelana javna razsvetljava oz. energetsko omrežje za javno razsvetljavo in kjer to omogočajo
geografske karakteristike za izkoriščanje OVE.
(SM)
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Tudi mariborski vodovod
gre v korak s časom
Andrej Herodež, dipl. inž. stroj., Mariborski vodovod d.d.

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem
prehaja v ozračje in se s padavinami
vrača na zemeljsko površje, kjer se
del vode porabi za življenjske združbe (zelena voda), del odteče v reke in
v podzemlje (modra voda), del vode
pa izhlapi.
Na našem planetu je sladke vode le
nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. V zadnjih 100 letih se je poraba (pitne ali sladke) vode povečala
za šestkrat. Že danes je mnogo dežel
na svetu, kjer je veliko pomanjkanje,
še posebej čiste pitne, vode. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode pripelje
do velike svetovne krize z vodo. Poleg tega naraščajo emisije nevarnih
snovi in s tem vplivajo na poslabševanje kvalitete vode ter primernosti
razpoložljivih vodnih virov za uporabo. Tako postaja voda za porabnike, kot tudi za distributerje iz dneva v
dan bolj pomembna, kar se zavedamo
tudi pri Mariborskem vodovodu in se
tako trudimo obdržati korak s časom.
Uvajamo sistem daljinskega odčitavanja vodomerov, uspešno tržimo energijo, proizvedeno s pomočjo sončne
elektrarne, zgrajene na eni od streh
zgradb na sedežu podjetja in hkrati na sedežu podjetja posodabljamo
sistem zunanje razsvetljave.

Sistem daljinskega
odčitavanja vodomerov
Glede na novo zakonodajo in v
skladu z odlokom o oskrbi s pitno
vodo, mora biti vsa porabljena voda
izmerjena. V občini Maribor in osta-

lih občinah, kjer vrši vodooskrbo Mariborski vodovod, imamo vgrajenih
več kot 42.000 vodomerov. Zaradi
potreb mesečnega odčitavanja porabe vode, smo leta 2003, v sodelovanju
s podjetjem iz Dunaja, pričeli s testiranjem sistema daljinskega odčitavanja vodomerov. Izpeljan je bil pilotski
projekt, v okviru katerega smo vgradili manjše število vodomerov na daljinsko odčitavanje. Izkazalo se je, da
ima testiran sistem številne prednosti:
 Hkrati omogoča tehnični nadzor
nad delovanjem vodovodnega sistema;
 Odčitavanje ne moti uporabnika
in je popolnoma neodvisno od človeškega faktorja;
 Obračun vodarine je hiter in zanesljiv.
Osnova za vsak sistem daljinskega
odčitavanja je vodomer, opremljen z
ustreznim impulznim ali drugim elektronskim izhodom. Pri tem lahko izbiramo med različnimi vrstami prenosa
podatkov:
 Ročno odčitavanje podatkov
preko terminala;
 Povezava vodomera z računalniškim centrom preko modema;
 Prenos podatkov po radijski zvezi.
Vsi vgrajeni vodomeri podjetja
Mariborski vodovod so opremljeni s
črtnimi kodami, kar popisovalcu olajša delo. Pri popisu z odčitkom črtne
kode z ročnim terminalom vnese odčitano stanje vodomera.
V letu 2008 je Mariborski vodovod
v okviru ponovnega projekta vgradil
že 200 vodomerov na daljinsko odčitavanje na mestih kjer je konfiguracija
terena zelo razgibana. Večina merilnih

mest se opremlja z “Walk by - Drive by”
radio moduli. Radijski sistem “Walk
by - Drive by” deluje na frekvenci 868
MHz in je zasnovan za preprosto odčitavanje vodomerov, lociranih na težko dostopnih mestih. (vodovodni jaški, stanovanja, kleti...).
Sistem omogoča odčitavanje podatkov brez vstopa v stanovanje oz.
na mestu vgradnje merilnika znatno
zniža stroške odčitavanja, saj večkraten dostop do strank ni več potreben. Poleg omenjenega večkratnega
prihoda do merilnika je sedaj izločena tudi napaka pri prepisovanju podatkov, hkrati pa so odčitani podatki
lahko izvoženi direktno v obračunski
program, uporabnik pa dobi mesečni
račun za dejansko porabljeno količino
vode. V primeru nekontroliranega iztoka voda pa je tega možno ugotoviti
v krajšem času, saj se popis stanja vodomerov vrši mesečno.
Omenjeni sistem omogoča odčitavanje, ko se merilniku z oddajnikom približamo (peš ali vožnja mimo
objekta) na predvideno razdaljo, ki je
v dosegu radijskega oddajnika. Komponente radijskega sistema so radijski
oddajnik, radijski sprejemnik, optična
glava, ročni terminal (dlančnik) in programska oprema.

»Walk by« radio modul
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»Drive by » radio modul

V letu 2011 je del pilotnega projekta razširjen še na fiksno daljinsko odčitavanje, kar pomeni, da se podatki
o porabi vode z vodomerov dnevno
(za zahtevnejše uporabnike lahko tudi
urno) prenašajo preko radijskega signala do koncentratorja, ki je preko
mobilnega omrežja povezan z računalniškim sistemom distributerja. To
omogoča predvsem hitrejši nadzor
nad delovanjem omrežja, saj so podatki vedno na voljo, odpade pa zbiranje podatkov s hojo oz. vožnjo mimo.
Omenjena sistema omogočata
vrsto prednosti za uporabnike. Poleg mesečnih odčitkov dejansko po-

rabljene vode, modem na vodomeru
stalno spremlja porabo in jo tudi shranjuje. V kolikor zazna pretok vode, ki
se 24 ur ne prekine, javi alarm. Pri sistemu vožnje oz. hoje mimo je alarm zaznaven najkasneje v mesecu dni, ker
se na toliko časa vrši popis. Pri sistemu fiksnega daljinskega odčitavanja
je alarm zaznan naslednji dan, saj se
podatki zbirajo dnevno V večini primerov to pomeni nekontroliran iztok
vode. S hitrim odkrivanjem in obveščanjem uporabnikov pa lahko preprečimo nastanek še večje materialne škode.

Proizvajanje električne
energije na naravi prijazen
način
V svetu je vedno več zanimanja za
koriščenje sončne energije pri pridobivanju električne energije. Pri Mariborskem vodovodu se zavedamo, da
so klasični energetski viri omejeni. Zaradi tega in hkrati zaradi ozaveščenosti našega podjetja o varovanju okolja, smo se odločili za gradnjo sončne
elektrarne.
Na eni od streh zgradb na sedežu podjetja smo postavili zbiralnike 

Fiksno omrežje daljinskega odčitavanja

ZA VAS DOBAVIMO IN POSTAVIMO TUDI PITNIKE
ZA PITJE PITNE VODE IZ VODOVODNEGA
OMREŽJA – MARIBORSKE VODE

Vir fotografije: Mariborski utrip

Povpraševanje pošljite na:
info@mb-vodovod.si

www.mb-vodovod.si
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sončne energije, fotovoltaične module. Pretvorba ene energije v drugo poteka po trifaznih razsmernikih,
ki enosmerno napetost, pridobljeno
iz sončne elektrarne, pretvorijo v trifazno izmenično električno napetost.
To pa Mariborski vodovod nato oddaja v javno elektroenergetsko omrežje. Sončna elektrarna ima največji izkoristek v poletnem obdobju, ko je
stopnja osončenosti pri nas najvišja. Potrebno pa je poudariti, da tudi
v zimskem obdobju pridobivanje električne energije iz sončne energije ni
zanemarljivo, saj lahko pozimi, ob instalirani moči 49750 kW sončne elektrarne, pridobimo približno 1500 kWh
na mesec, medtem ko se lahko poleti
proizvodnja dvigne tudi na 7000 kWh
na mesec. Življenjska doba takšne
elektrarne je ob minimalnem vzdrževanju najmanj dvajset let.

Fotovoltaični moduli

Vabljeni na 45. MOS
Na jubilejnem 45. Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS), ki
bo potekal med 12. in 18. septembrom v Celju, bo Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije
(OZS) nastopila v delu dvorane
L1 na površini 1000 m² in predstavila delovanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema
Slovenije skupaj s strokovnimi sekcijami OZS, strokovnimi
službami OZS, območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami
(OOZ), člani in domačimi ter tujimi poslovnimi partnerji. Osrednje dogajanje bo potekalo na
t.i. poslovni aveniji, kjer bo OZS
predstavila spletni in mobilni
katalog OZS Moj obrtnik. V okviru poslovne avenije bo letos prvič potekala razstava dobitnikov
prestižnega priznanja Obrtnik
leta in Podjetnik leta, predstavili
pa bodo tudi kartico ugodnosti
OZS. Obiskovalcem bo tudi letos
na ogled Hiša obrti pred dvora-

no A, kjer se bodo predstavili
člani Sekcije z domačo in umetnostno obrtjo.
Slavnostno odprtje 45.
MOS-a bo v sredo, 12. septembra, ob 10.00 uri v Modri dvorani v poslovni stavbi Celjskega sejmišča. Sejem bo uradno
odprl mag. Radovan Žerjav,
minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo. OZS pa bo na
predvečer otvoritve sejma organizirala tudi srečanje partnerskih organizacij na Gradu
Laško.
Vabimo Vas tudi na Mednarodno poslovno srečanje
OZS bo v sodelovanju z Javno agencijo RS za podjetništvo
in tuje investicije organizirala
mednarodno poslovno konferenco z naslovom »Poslovne
priložnosti v Sloveniji«, v sklopu katere bo potekalo mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov iz držav

Evropske unije ter JV Evrope, in
sicer v četrtek, 13. septembra,
ob 10.00 uri v Modri dvorani v
poslovni stavbi Celjskega sejmišča. Srečanje je namenjeno malim in srednje velikim podjetjem
s področja obnovljivih virov
energije, gradbeništva, elektronike, kovinske, lesne, plastične
ter elektro industrije. Do sedaj
je prijavljenih že preko 129 podjetij. Na konferenci bo predstavljeno slovensko poslovno okolje in priložnosti za investiranje
v Sloveniji, potekali pa bodo tudi
individualni sestanki, ki so odlična priložnost za izmenjavo izkušenj, poslovnih informacij ter
navezovanje poslovnih stikov za
bodoče sodelovanje.
Brezplačno strokovno
svetovanje Svetovalnega centra OZS
OZS bo v času sejma organizirala strokovno svetovanje
Svetovalnega centra OZS, ki bo

potekalo vse dni sejma razen v
soboto in nedeljo, in sicer od
10.00 do 15.00 ure na razstavnem prostoru OZS št. 44 v dvorani L1. Svetovalni center OZS
nudi svetovanja iz različnih področij, kar obiskovalcem zagotavlja celovite rešitve na enem
mestu. Vsakodnevni stiki s številnimi podjetji, reševanje njihovih problemov, spremljanje
zakonodaje in zastopanje interesov članov do države dajejo
svetovalcem OZS pomembna
znanja ter praktične izkušnje, ki
jih bodo v času 45. MOS-a deležni tudi obiskovalci.
Vabljeni na predstavitev sekcije instalaterjev-energetikov
pri OZS
Strokovna sekcija pri OZS in
njihovi člani se bodo predstavili
na poslovni aveniji v dvorani L1,
v sklopu deset strokovnih sekcij
OZS. Tam se bo predstavila tudi
revija ENERGETIK.
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ZEMELJSKI PLIN V PROMETU
Zakaj kot pogonsko gorivo v prometu uporabljati zemeljski plin?
Prvi razlog je skrb za okolje, saj že iz
same kemične sestave zemeljskega plina
izhaja, da so emisije ogljikovega dioksida
in drugih škodljivih snovi v okolje bistveno nižje kot pri konvencionalnih pogonskih gorivih. Emisije ogljikovega dioksida
so manjše za vsaj 20 %, prav tako so nižje
emisije dušikovih oksidov. Glede na velik
problem onesnaženosti nekaterih mestnih
središč s prašnimi delci PM10, ki so zdravju
zelo škodljivi, pa je bistvena prednost zemeljskega plina, da so emisije prašnih delcev do 98 % nižje od dizelskih motorjev.
Vsekakor je pomemben razlog tudi
cena, saj so stroški goriva za prevožen kilometer do 50 % nižji od stroškov za bencin.

Avtomobili na stisnjen
zemeljski plin
Zemeljski plin kot pogonsko gorivo se

lahko uporablja v Ottovih in tudi dizelskih
motorjih. V Sloveniji si kupci jeklenih konjičkov že lahko zaželijo izvedenke z agregati, gnanimi na zemeljski plin oz. t.i. izvedenke CNG le- teh.(op.p. Compressed
natural gas)
Vozila CNG združujejo napredno tehnologijo motorjev s prednostmi visoko
energijskih goriv. Načeloma lahko vsak
(bencinski) motor Otto deluje na zemeljski plin, vendar je prednosti zemeljskega
plina kot goriva moč izkoristiti zgolj z optimiziranim bencinskim motorjem. Tako
nam lahko ti motorji ponudijo zavidljivo
moč, majhno porabo in nizke vsebnosti
škodljivih emisij izpuha.
Tehnologija Dual-Fuel (slo. dvojno
gorivo) omogoča uporabo zemeljskega
plina velikim dizelskim motorjem v težkih
vozilih (tovornjaki, avtobusi...). Pri motor-

jih Dual-Fuel zemeljski plin nadomesti do
90 % uporabe dizelskega goriva, pri čemer se izpusti CO2 zmanjšajo za kar 25 %
ob nezmanjšani moči motorja.

Polnilna tehnika
Male naprave za počasno polnjenje
vozil z zemeljskim plinom se v svetu pojavljajo s kratico VRA(ang. Vehicle refueling appliance). Namenjene so domači
ali interni uporabi, z njimi pa je možno
polnjenje flote do največ 5 osebnih vozil.
Pomanjkljivost teh naprav je predvsem
dolgotrajno polnjenje, saj polnjenje
osebnega avtomobila traja do nekaj ur.
Javne hitro polnilne postaje so namenjene javni uporabi in zagotavljajo možnost polnjenja vozil enega za drugim.
Tovrstno polnilno postajo si obetamo
tudi v Mariboru.
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EURO
KLIMATIZACIJA
d.o.o.
V preteklih letih so se zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem
za ogrevanje, bistveno spremenile. Cene energije so se povečale in
tudi osvesčenost glede čistoče okolja je v ospredju. Toplotne črpalke LG
in LG vam nudijo nižje stroške ogrevanja brez izgube udobja.Vedno bolj
se sprašujemo oz.spoznavamo, da je
varčevanje pri ogrevanju zelo dobra
naložba. Po drugi strani pa je varovanje okolja za nas prioriteta, saj zmanjšujemo onesnaževanje in dvigujemo
ekološko zavest.
Celoten sistem delovanja toplotnih črpalk LG je zelo enostaven.
Črpalke so izdelane s pomočjo tehnologije inverter, kar vam omogoča
zelo tiho delovanje.Toplotna črpal-

ka porabi približno 30% električne
energije, ostalih 70% pa brezplačno
črpa iz okolja. Pri tem se tudi zmanjša izpust emisij CO2 v okolje. Notranja
enota ima lahko vgrajen rezervoar za
sanitarno toplo vodo, zunanja enota
pa deluje z inverterskim sistemom, ki
ohranja maksimalno moč ogrevanja.
Pri podjetju Euroklimatizacija
d.o.o. dobite različne modele toplotnih črpalk, odvisno od potreb vaše
bivalne enote. Na voljo so toplotne
črpalke, moči 9,12,14 in 16 kw za enodružinske stanovanjske objekte ter
toplotne črpalke, moči do 250 kW
za proizvodnje in večstanovanjske
objekte. Odločite se za gospodarno,
učinkovito in ekološko porabo električne energije, ker boste z montažo

in vgradnjo naših toplotnih črpalk, to
tudi dosegli.

TOPLOTNE ČRPALKE LG
Sisteme toplotnih črpalk Therma
V je mogoče idealno prilagoditi potrebam enodružinske ali večdružinske hiše. Toplotne črpalke pa ne
predstavljajo le varne naložbe za novogradnje, saj je mogoče z nekaj posodobitvami s toplotno črpalko brez
težav opremiti tudi starejše gradnje.
Dolgoročno gledano se vam torej izplača, če na starejši kotel za ogrevanje priključite sistem Therma V. Še
bolje pa je, če obstoječi kotel v celoti
zamenjate s toplotno črpalko, namesto da bi vgradili novi kotel, ki deluje
na isto, drago fosilno gorivo.

Visoka zmogljivost, nizka
poraba energije
Toplotne črpalke Therma V kot toplotni vir uporabljajo zrak iz okolice.
Naprave lahko celo pri nizkih temperaturah iz zraka pridobijo dovolj energije za prijetno in učinkovito ogrevanje stanovanja ali hiše. Električni tok,
ki je potreben za pogon toplotne črpalke, ne služi za ustvarjanje toplote,
temveč samo za transport toplote.
Zahvaljujoč principu toplotnih črpalk
s tehnologijo inverterjev LG, dosegajo
naprave Therma V zmogljivosti (COP)
do 4,49, kar pomeni, da iz 1 kWh porabljene električne energije, ustvarijo
več kot 4 kWh toplotne energije. Tako
je poraba energije dejansko nižja kot
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pri drugih sistemih za ogrevanje, kot
npr. pri električnih konvekcijskih telesih ali pri kotlih za ogrevanje, ki delujejo na kurilno olje ali plin.

Regulacija inverterja za
neprestano dobro klimo
Tehnologija inverterjev LG omogoča prilagoditev dejanskih potreb
po ogrevanju, glede na dejanske toplotne izgube objekta. Zapletene nastavitve niso potrebne: temperatura
bo vzdrževana na konstantnem nivoju, ne glede na spremembe vremena. Če se torej potreba po energiji
poveča (npr. pri padanju temperatu-

re), bo sistem Therma V samodejno
povečal moč. Sistem pa se prilagodi
tudi takrat, ko se potreba po toploti
zmanjša.
Rezultat: Temperatura ostane skozi celo leto konstantna, vi pa privarčujete izredno veliko energije.

Večji sistemi
V prodajnem programu imamo
tudi toplotne črpalke voda-voda in
zemlja-voda, priznanega evropskega
proizvajalca @ferroli. Proizvajalec ponuja popoln izbor toplotnih črpalk, ki
zanesljivo in varčno pridobijo energijo iz kateregakoli vira, ki je na lokaciji

razpoložljiv. Proizvajalec izdeluje tudi
hladilne sisteme za hotelske in trgovske komplekse, prezračevalne naprave ter ventilatorske konvektorje.

64
September 2012

ZA UČINKOVIT IN HITER
RAZREZ BETONA TER KAMNIN
REVOLUCIONARNA ŽAGA
STIHL GS 461
Stihlove žage so v svetu najbolj
prodajane motorne žage in letošnjo
jesen je njihova ponudba za gradbenike še posebej privlačna. Podjetje
Unicommerce trgu namreč predstavlja svojo najnovejšo žago za razrez
betona in kamnin Stihl GS 461, ki je
idealna dopolnitev rezalcu betona.
Priročna in ergonomska žaga
omogoča razrez različnih materialovod armiranega betona in zidakov ter
zidarskih blokov do asfalta in drugih
izjemno trdih kamnin, kot je na primer
granit. Neustavljiva je tudi pri razrezu
betonskih, kamninskih in nodularnih
litijskih cevi. Tako boste z njo odslej
zlahka natančno in hitro izvedli vbodne reze, izrezali stenske, okenske in
vratne odprtine ter občutno hitreje
opravili različne zidarske izboljšave.
Prednosti uporabe te žage v gradbeništvu so številne. Rokovanje z njo
je povsem enostavno, je izjemno lahka, izrezovanje pa hitro in natančno.
To ji omogoča močna diamantna veriga 36 GBM, ki je takoj uporabna, saj
diamantnih segmentov ni potrebno
predhodno brusiti, pa tudi njena življenjska doba je precej daljša.
Naprava ima tudi ustrezen priključek za vodo in priročen merilnik.
Voda mora namreč nenehno hladiti
diamantne segmente, da ne prihaja
do pregretja. Žago odlikuje kontrolirani odtok in optimalen dotok vode
(tudi v rezalno špranjo), pri čemer je
zaradi povratnega toka poraba vode
še manjša. Notranje splakovanje vrtljive konice meča hkrati zagotavlja nje-

govo permanentno čiščenje, obenem
pa preprečuje kakršnokoli zatikanje.
Funkcijo konstantnega in učinkovitega hlajenja dopolnjuje še funkcija izpiranja meča in verige ter onemogočanje večjega prašenja. Prav zato bodo
uporabniki na novi napravi še posebej
veseli ciljanega toka vode skozi šobe,
ki so obrnjene naprej, tako da morebitnemu mokrenju mojstri ne bodo več
izpostavljeni.
V to Stihlovo motorno žago je vgrajen tehnološko dovršen in izjemno
močan 2- MIX motor. Ta v primerjavi z
enako močnim Stihl dvotaktnim motorjem brez 2- MIX tehnologije omogoča kar do 20-odstotni prihranek
goriva. Kvaliteten motor z visokim navorom preko dodatnega območja vrtljajev omogoča visoke hitrosti meča
in verige, pri čemer ustvarja tudi manj
izpušnih plinov ter manj onesnažuje

okolje. Naprava je lahko ves čas napolnjena z gorivom, pokrov rezervoarja
za gorivo pa je mogoče odpirati brez
dodatnega orodja. Lahek zagon motorja omogočata sistema ElastoStart,
v kombinaciji z dekompresijskim ventilom. Moč motorja znaša 4,3 kW.
Napravo odlikuje tudi učinkovit
antivibracijski sistem. Delo bo zaradi nižje stopnje vibracij za uporabnike manj utrujajoče, naprava pa toliko
lažje vodljiva. S pomočjo podnožnih
nastavkov je mogoče napravo namestiti tako, da ob uporabi nima direktnega stika s podlago.

65
September 2012

Za več informacij poglejte na http://unicommerce.si/
produkti/produkti/produkti_stihl/motorne_zage/specialne_zage/zaga_za_razrez_betona_in_kamnin/ oziroma se pozanimajte pri vašem lokalnem STIHL trgovcu!

Čeprav je prašenje pri delu v gradbeništvu pravzaprav stalnica, Stihlova
GS 461 žaga prinaša nove rešitve, ki
bodo razveselile mojstre gradbenih
razrezov. Pri tem imamo v mislih zlasti filtrirni sistem v žagi, ki omogoča
učinkovito filtriranje tudi najbolj finega prahu. Govora je o HD-2 zračnem
filtru, ki ga je mogoče enostavno in
hitro očistiti ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo napravi sami, in o dodatnem filtru, ki je nameščen za zaščito področja uplinjača.
Da, res je! Težko delo rezalcev danes postaja bolj udobno in bolj učinkovito. Pri novem izdelku STIHL GS
461 boste lahko ob pospeških optimalno izkoristili moč tega motorja,
ob manjši stopnji izpušnih plinov pa
ob uporabi naprave zagotovili tudi
manjšo porabo goriva.

Unicommerce je zaupanja
vreden partner
Podjetje Unicommerce d.o.o. s sedežem v Logatcu, uspešno zastopa
blagovno znamko STIHL že vse od rojstva slovenske države. Zastopajo še
blagovno znamko VIKING iz Avstrije,
v letu 2008 pa so v svoj prodajni asortiman vključili še ročno orodje finskega proizvajalca FISKARS. Izdelke Stihl

uvažajo iz proizvodnih obratov, in sicer iz še vedno družinskega matičnega podjetja Andreas Stihl AG&Co.KG
iz Nemčije, pa tudi iz ZDA, Brazilije,
Švice, Kitajske in Avstrije. Prodajo na
slovenskem trgu vršijo v skladu s prodajno politiko matičnega podjetja
in Skupine Stihl preko pooblaščenih
ter strokovno usposobljenih trgovcev s servisom. Glavnino pooblaščene maloprodajne mreže tvorijo mala
družinska podjetja, ki so strokovno
usposobljena za svetovanje in prodajo teh kvalitetnih izdelkov, pa tudi posamezne Kmetijske zadruge. Družba
Unicommerce
svojo
pozornost
usmerja tudi k drugim projektom in
pomaga pri njihovi izvedbi. Tako je z
napravami STIHL opremila vzdrževalno ekipo planiške velikanke, Bike centra na Pohorju in logaškega rally poligona, pa tudi oddelek gozdarstva in
gozdarske mehanizacije Tehničnega
muzeja Bistra. Med svoje varovance je
letos vključila tudi izvrstna slovenska
športnika- Vasjo Rupnika, biatlonca iz
Logatca, in Filipa Flisarja, svetovnega
prvaka v Skicrossu iz Maribora.

O skupini STIHL
Skupina STIHL v skladu s svojo razvojno strategijo razvija, proizvaja in
oskrbuje tržišče z motornimi napravami za gozdarstvo, kmetijstvo ter
gradbeništvo. Naprave na trg distribuira preko mreže specializiranih trgovcev s servisom. Že od leta 1971 je
STIHL najbolje prodajana blagovna
znamka motornih žag na svetu.

Revolucionarno!
Nova specialna, profesionalna motorna žaga
STIHL GS 461 za razrez različnih gradbenih
materialov, od armiranega betona, zidakov,
granita vse do nodularnih litijskih cevi.
Tehnološka dovršenost postavlja nova merila.
Varčnejši 2-MIX motor z zmanjšano stopnjo
izpušnih plinov, manj vibracij, HD-2 zračni filter.
Idelani pomočnik v gradbeništvu in komunali.

Štilarca je zakon
V segmentu motornih žag je
samo v jesenski sezoni 2011 STIHL
predstavil 6 novosti, med njimi kompaktno, lahko motorno žago MS 150
C-E, ki tehta le 2,8 kg in je primerna,

www.unicommerce.si

V svetu vodeča znamka motornih žag.
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tako za rokodelce za nego dreves, kot
tudi za privatne uporabnike pri pripravi drv, leseni gradnji ali negi sadnega drevja. Enoročna različica te
žage je STIHL MS 150 TC-E, ki bo olajšala delo profesionalnim negovalcem drevja. Poleg novih bencinskih
motornih žag je STIHL predstavil še
štiri nove modele električnih žag.
Električni žagi STIHL MSE 150 C-Q in
MS 170 C-Q sta namenjeni hobi uporabnikom za delo na vrtu in okoli

hiše, modela MSE 190 C in MSE 210
C pa profesionalnim uporabnikom v
gradbeništvu, tesarstvu, mizarstvu
ali kmetijstvu. Na nemškem trgu je v
letu 2011 povpraševanje po novih baterijskih napravah STIHL preseglo pričakovanja, rast v prodaji pa so beležili tudi pri napravah z bencinskimi in
električnimi motorji. Unicommerce
bo vse naštete novosti letošnjo jesen
že vključil v svoj prodajni program za
slovenski trg.

Razvojne ambicije
Matično podjetje Andreas Stihl
AG&Co. KG iz nemškega Weiblingena
uspešno posluje že častitljivih 86 let.
Skupino STIHL sestavlja 32 podjetij, ki
združujejo več kot 120 uvoznikov in
38.000 specializiranih trgovcev iz vsega sveta. Posebno pozornost namenjajo novim investicijam v raziskave
in razvoj, proizvodnjo ter distribucijo,
kar jim zagotavlja dolgoročno strateško prednost na trgu.

TOPLOTNE ČRPALKE
Bliskovit razvoj toplotnih črpalk sega 20 let
nazaj, v dobo velike naftne krize, kjer so mnogi
proizvajalci iskali rešitve za zamenjavo fosilnih
goriv v drugih izvorih. Eden od odgovorov je
bil uporaba odpadne toplote oziroma toplote
okolice. Takratne tehnične rešitve in izvedbe
toplotnih črpalk niso dale pričakovanih rezultatov glede izkoristka ter so bile z končanjem
naftne krize dejansko za daljšo dobo pozabljene.
S povečanjem ekološke zavesti pri potrošnikih
ter naraščanjem cen energije, postajajo toplotne črpalke kot energetsko učinkovit in okolju
prijazen sistem za ogrevanje in pripravo tople
vode, ponovno vse zanimivejše. Z razvojem novih
tehnologij, izboljšanjem izkoristka delovanja,
zmanjšanjem dimenzij in mase, se uporaba toplotnih črpalk ponovno vrača. Toplotne črpalke nove
generacije so znižale mejo delovanja do najnižjih
temperatur zunanjega zraka celo do – 20 °C. Leta
1978 je bil odnos električne energije in pridobljene toplotne energije 1 : 2, danes pa znaša ta
odnos 1 : 5 in pri določenih izvedbah celo več.
Predvideva se, da bodo toplotne črpalke v
bodočnosti predstavljale osnovne ogrevalne
naprave na nizkotemperaturnih sistemih.
Najnovejši izračuni in meritve na številnih
izvedbah toplotni črpalk so pokazali, da toplotne
črpalke porabijo med 34 in 49 % manj primarne
energije kot plinski in oljni kondenzacijski kotli.
Prav tako se z uporabo toplotnih črpalk zelo
zmanjša emisija CO2 in drugih škodljivih plinov, v
primerjavi s plinskimi in oljnimi kondenzacijskimi
kotli. To zmanjšanje znaša med 31 in 60 %.

1. Delovanje toplotne črpalke
Vsakdo je že opazil, da se izza hladilnika dviga topel zrak.
Sigurno ste kdaj pomislili, da bi na tak način lahko ogrevali
vodo ? To je možno narediti in sicer s toplotno črpalko, ki deluje na enakem principu kot hladilnik. Pri hladilniku se ohlaja notranjost, toplota odvzeta živilom pa prehaja v okolico.
S pomočjo toplotne črpalke pa toploto, ki bi sicer prešla v
okolici koristno uporabimo za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode, samostojno ali v kombinaciji z ostalimi sistemi.
Pridobljena toplota je rezultat termodinamičnega procesa
(slika 1) in ne izgorevanja goriva kot pri klasičnih ogrevalnih sistemih.
Toplotna črpalka je sestavljena iz uparjalnika, ki odvzema toploto okolice (vode, zraka, zemlje), v njem se pri nizki temperaturi uplini delovna snov (hladivo), ki nato potuje
v kompresor. Ta pare stisne in jih dvigne na višji tlačni in
temperaturni nivo. Vroče pare v kondenzatorjukondenzirajo pri višji temperaturi in pri tem oddajo kondenzacijsko
toploto ogrevanemu mediju. Delovna snov nato potuje preko ekspanzijskega ventila, kjer se ji zniža tlak nazaj v uparjalnik in proces se ponovi. Vsa toplota pridobljena iz okolice

Slika 1
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je brezplačna. Da jo iznizkotemperaturnega nivoja dvignemo na visokotemperaturni nivo, je potrebno vložiti nekaj
dela.Tako je za delovanje toplotne črpalke potrebna električna energija za pogon agregata, ki ga sestavljata kompresor in ventilator. Razmerje med plačano energijo (elektriko)
in brezplačno energijo (pridobljeno iz okolice) je običajno
1/3 in pri najnovejših črpalkah celo do 1/5 in več. To pomeni,
da pri 3 kWh pridobljene toplotne energije uporabnik plača
1 kWh, 2 kWh pa dobi brezplačno. Razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženim delom imenujemo grelno
število. Njegova vrednost zavisi od vrste toplotne črpalke
in vira okoliške toplote. Letna grelna števila znašajo v povprečju 3 do 4 in tudi več.
Poznamo tri osnovne izvedbe toplotnih črpalk glede na
medij (okolico), ki ga hladimo in medij, ki ga ogrevamo. Tako
poznamo sisteme toplotnih črpalk zrak/voda, voda/voda,
zemlja/voda. Pri označevanju tipa toplotnih črpalk se na
prvo mesto postavlja medij, ki ga hladimo, na drugo mesto
pa medij, ki ga grejemo.
Toplotne črpalke zrak/zrak pa so v bistvo vse vrste klimatizerjev, ki ohlajajo in vzdržujejo temperaturo v določenem prostoru in toploto predajajo na zrak v sosednjem prostoru ali okolico.
Za ogrevanje zgradb pa potrebujemo poleg zadostne
količine toplote tudi zadosten temperaturni nivo grelnega
medija. Najprimernejše je talno ogrevanje, kjer zadostuje
režim 40/30 °C. V tem primeru lahko namesto klasičnega
kotla kot generator toplote uporabimo toplotne črpalke.
Čim manjša je temperatura predtoka, tem boljši je GRELNO
ŠTEVILO toplotne črpalke. Pri uporabi novih tehničnih rešitev, je zelo pomembna tudi zaščita okolja, zato se kot delovno snov (hladivo) največ brezfreonsko hladivo R 407 C in
R 134 a.
Glede oblike poznamo dve izvedbi toplotnih črpalk. V
kompaktni izvedbi sta toplotni črpalka in hranilnik toplote (vode) v enem sklopu. V primeru, da je toplotna črpalka
ločena od hranilnika vode imenujemo takšno izvedbo split
ali ločena izvedba.
Glede na obratovanje poznamo dva načina obratovanja
toplotnih črpalk in sicer bivalentno obratovanje in monovalentno obratovanje.
Kadar je toplotna črpalka za ogrevanje objekta in tople
sanitarne vode instalirana dodatno k kotlu centralne kurjave, imenujemo tak način obratovanja bivalenten. Dejansko
pa ločimo tri načine bivalentnega obratovanja v kombinaciji s toplovodnim kotlom in sicer: bivalentno alternativno,

bivalentno vzporedno in bivalentno delno vzporedno. Tako
lahko s pomočjo regulacije izbiramo poljubno obratovanje pri določenih zunanjih temperaturah. Pri bivalentnem
vzporednem obratovanju pa imamo dva neodvisna generatorja toplote, ki se v primeru izpada enega nadomeščata.
Pri monovalentnem načinu obratovanja toplotna črpalka deluje samostojno pokrije celotne zahteve po toplotni energiji skozi celotno ogrevalno sezono.

2. Viri toplote
Pri načrtovanju za vgradnjo toplotne črpalke je ključnega pomena vir toplote. Grelno število toplotne črpalke je namreč odvisno od temperature, pri kateri črpamo toploto. Pri
tem pa je še potrebno upoštevati temperaturni režim ogrevanja, letne energetske potrebe objekta, zahtevan odstotek
kritja energetskih potreb objekta s toplotno črpalko in če je
toplotna črpalka predvidena za novogradnjo ali obstoječi
objekt. Med najpogostejše vire sodijo zunanji zrak, odpadni
zrak prezračevalnih sistemov, površinske vode, podtalnica,
zemlja ter energetske vrtine. V tem članku bo poudarek na
zraku in vodi kot viru toplote, čeprav se toplota zemlje lahko
tudi koristno izrabi. Sloji zemlje imajo namreč na globini 15
m skoraj konstantno temperaturi približno + 15 °C. Toplota
zemlje se koristi tako, da se v izkopani kanal položi kolektor
zaprtega sistema. V ceveh kroži delovno sredstvo, ki ga zemlja ogreje za nekaj stopinj. Sistem je izveden tako, da izkoriščanje toplote ne vpliva na floro. Podoben sistem se vgradi
za izkoriščanje toplote kamenin – energetske vrtine. Ta
vir toplote je zanesljiv vendar drag. Globina in premer ene
ali več energetskih vrtin sta odvisni od potrebe objekta po
ogrevanju in moči vgrajene toplotne črpalke.

2.1. Zrak
Zrak je neizčrpen in je povsod na voljo, vendar je potrebno upoštevati, da se moč toplotne črpalke kljub razvojnim dosežkom, z upadanjem temperature zunanjega zraka znižuje. Pri zelo nizkih temperaturah, je bilo pri klasičnih
toplotnih črpalkah »stare generacije« zrak/voda potrebno
zagotoviti dodaten vir ogrevanja. Zaradi nizkih temperatur
uparjalnika se na uparjalnikih kondenzira vlaga, ki zamrzne
v plast sreža. Nastali srež prepreči pretok zraka skozi uparjalnik in s tem dotok novega zraka, zato je delovni proces
toplotne črpalke v takem primeru moten, ali pa v določenih
primerih nemogoč. Odmrznitev z vročimi parami ali električnim grelcem je rešitev, vendar se učinkovitost toplotne

črpalke zaradi tega zniža.
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Na sliki 2 je shematsko prikazan sistem bivalentnega ogrevanja in priprava tople sanitarne vode s klasično toplotno črpalko zrak/voda. Delujejo lahko do temperature
– 7 °C, zato jih moramo v ogrevalnih sistemih vgraditi skupaj s klasičnim kotlom.
Bivalenten sistem ogrevanja in priprava tople vode s toplotno črpalko
zrak / voda

Izkoriščanje toplote prezračevalnih sistemov je primerno na objektih, ki imajo urejeno prisilno prezračevanje
preko zračnih kanalov. Ker je v takih objektih poraba energije za ogrevanje svežega zraka do približno 45 % skupne
letne rabe za ogrevanje, je z izrabo odpadne toplote prezračevanja mogoče doseči znatne prihranke. Odvisno od količine zraka in velikosti objekta je mogoče odpadno toploto
uporabiti za ogrevanje vstopnega svežega zraka,za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta. S pravilnim dimenzioniranjem toplotne črpalke ohladimo zrak iz prezračevalnega sistema lahko s dodatno regulaciji tudi do + 1 °C.
S tem so doseženi dobri delovni pogoji za toplotno črpalko
in znatni prihranki.

2.2. Toplota površinskih voda
in podtalnice
Slika 2

Izkoriščanje toplote zunanjega zraka je idealno posebno
v objektih brez radiatorskega ogrevanja, torej pri ogrevanju
z električno energijo. V Sloveniji se približno 30.000 stanovanj ogreva samo z električno energijo. Če bi se samo polovica objektov preusmerila na ogrevanje s toplotnimi 12.500
m3 kurilnega olja (80 % letni izkoristek kotla).
Poleg črpalk, ki izkoriščajo toploto zunanjega zraka, lahko koristimo tudi toploto notranjega zraka. Primerna mesta
s npr.v kleti, kjer želimo vzdrževati stalno temperaturo + 3
°C, ali podstrešje, kjer redko pade temperatura zraka pod
0 °C.
Za ogrevanje sanitarne vode se uporabljajo toplotne črpalke zrak/voda ogrevalne moči od 2 do 3 kW. Zmogljivost
ogrevanja je do 1400 litrov vode na dan. Toplotna črpalka je
izvedena tako, da je nameščena na grelnik vode. Če je črpalka v ločeni izvedbi se hranilnik vode in črpalka samo povežeta z vodovodnimi cevmi. Za cirkulacijo vode je potrebno
vgraditi obtočno črpalko, ki jo upravlja termostat vgrajen v
hranilnik vode. Glavna prednost toplotne črpalke je v tem,
da ima tri krat manjšo porabo električne energije kot klasični elektro grelec. Vodo segrevamo maksimalno na 55 °C,
kar pomeni manjše toplotne izgube v hranilniku vode in na
ceveh, prav tako pa manjše nalaganje vodnega kamna na
ogrevalne površine. Velik volumen hranilnika energije omogoča delovanje toplotne črpalke na cenejši tarifi električne
energije.
Sistem voda/zrak pa se uporablja za ogrevanje zraka,
v primerih, ko je hlajeni medij tekočina (vino, olje, tehnološka voda).
Klimatske naprave je tudi možno uporabiti kot toplotne
črpalke, vendar klimatske naprave omogočajo običajno delovanje samo do temperature zunanjega zraka + 5 °C ob nižjem grelnem številu. Toplotna črpalko pa lahko z preklopom
v reverzibilno delovanje uporabimo za hlajenje objekta.

Ogrevanje s toploto površinskih voda ne predstavlja velikega posega, seveda pa mora biti izpolnjen pogoj, da je
v bližini na razpolago primerna površinska voda. Voda se
v jezerih, počasi tekočih rekah in morjih preko pomladi in
poletja ogreva, pozimi pa počasi ohlaja. Uporablja se zaprt
sistem odvzema toplote. Kolektor položimo na dno vodnega zajetja, jezera ali druge vodne površine, njegovo dolžino pa prilagodimo energetskim potrebam objekta. Sistem
je zasnovan na kroženju nestrupenega sredstva, ki ga z obtočno črpalko vodimo od kolektorja, v katerem se za nekaj
stopinj ogreje, do toplotne črpalke, ki mu toploto odvzame.
Sistem obratuje tudi, ki se temperatura vode približuje ničli.
Ta sistem deluje pri nas, v bližini Ljubljane. V švicarskem
mestu Kuflnachtu, ki leži ob jezeru, je instalirano pet toplotnih črpalk voda/voda, ki služijo za pogon toplotne centrale
moči 152 kW. Sesalne plastične cevi so premera 250 mm in
dolžine 50 m, črpalke imajo pretok 2 x 36 m3/h ter sesajo
vodo iz jezera do toplotne črpalke . Voda ohlajena za približno 2 °C se vrača nazaj v jezero. Temperatura v jezeru v celem letu nikoli ne pade pod + 8°C. Vgrajeni so trije hranilniki toplote volumna 5000 litrov. Sistem ogreva 20 stanovanj
pri nizkotemperaturnem režimu 40/30 °C. Za toplo sanitarno vodo je v vsakem stanovanju vgrajen hranilnik vode volumna 300 litrov. Sistem je v pogonu štiri leta in je že prvo
leto upravičil pričakovanja in vložena sredstva.
Sistemi s podtalnico so odprti sistemi, zato je najnižja
temperatura vode, ki jo še lahko uporabljamo, + 3 °C. Pri
nas v glavnem uporabljamo podtalnico s temperaturo 8
do 12 °C. Pri tem sistemu talno vodo s pomočjo potopne črpalke vodimo skozi uparjalnik. Uparjalnik hladi talno vodo,
kar pomeni, da ji odvzame toploto. Tako pridobljena toplota v uparjalniku prestopi na delovno snov oziroma hladilno
sredstvo. S pomočjo električne energije, ki jo potrebujemo
za pogon kompresorja, stisnemo hladilno sredstvo na višji
tlačni in temperaturni nivo. V kondenzatorju, hladilno sredstvo prenese toploto na greto vodo. Razmerje med uporabno energijo ter vloženo električno energijo je grelno število.
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Slika 2a

Da lahko koristim podtalnico, moramo ob zgradbi izvrtati v zemljo dve vrtini, za črpanje in vračanje podtalnice.Talna
voda mora imeti pretok vsaj 2 m3/h. To je lahko že na globini 5 metrov ali več. V vrtino potisnemo cev, v katero vgradimo potopno črpalko, ki jo povežemo s toplotno črpalko.
Med obratovanjem nam potopna črpalka potiska vodo v toplotno črpalko, ki je odvzame toplotno energijo in jo ohlajeno za 5 °C spusti po drugi,nekaj metrov oddaljeni vrtini
nazaj v podtalnico. Podtalnica je torej zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila. Problem je pomanjkanja čiste pitne vode,
s katerim se v razvitem svetu vse pogosteje soočajo. Tako
je npr. v Skandinaviji že pred leti prišlo do o stroge zaščite
podtalnice. Podoben trend je čez neka let verjetno pričakovati tudi pri nas.
Pri ogrevanju objekta s toplotno črpalko voda/voda za

zmanjšajo stroški ogrevanja z približno 50 do 60 %. Te črpalke so praviloma večjih moči od 8 do 40 kW. Ker moramo računati na porabo električne energije tudi za potopno črpalko, lahko računamo s stalnim grelni število 3 do 3,5. Sistem
je prikazan na sliki št.2a.

3. Izbor toplotne črpalke
Izbor toplotne črpalke je odvisen od energetskih potreb
objekta, razpoložljivega vira toplote ter od odločitve, kolikšen odstotek letnih energetskih potreb objekta naj bi pokrila toplotna črpalka. Iz tega razloga izberemo pri zahtevnih objektih toplotno črpalko moči 40 do 60% maksimalne
moči ogrevanja, ki pa vseeno pokrije relativni visok odstotek
letne rabe energije za ogrevanje. Toplotna črpalka z močjo
enako maksimalni potrebni moči objekta, pride v poštev le
pri energijsko varčnih objektih. Nadaljevanje članka sledi v naslednji,
95 številki revije Energetik.

toplotne črpalke in prezračevalne naprave
� koaksialni izmenjevalnik v 16 l
zalogovniku
� vrhunski krmilnik Siemens
� učeča vremenska regulacija
� krmiljenje plinskega/oljnega kotla
� krmiljenje dveh direktnih in enega
mešalnega kroga

�
�
�
�

tel: 01 438 39 15

www.dines.si

visoka učinkovitost do 95%
certifikat za pasivne hiše
CO2 senzor (opcijsko)
povezljivo z toplotno črpalko
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Bodi aktiven- bodi EKO

Primer aktivnega eko
delovanja- Greenpeace
Aktivizem ni nič novega, vedno je
bil in vedno bo. Aktivizem je aktivno
delovanje posameznika ali skupine somišljenikov, v tem smislu gre za “zeleni
aktivizem”, eko-aktivnosti za ohranitev našega planeta. In prav je tako, saj
aktivizem opozarja in ocenjuje obstoječe stanje ter obenem ponuja izziv za
izboljšanje ali spremembe. Zeleni aktivizem je veja aktivizma v današnjem
času, ki je vse bolj in bolj popularna
in tudi seveda moderna, saj se negativne posledice naših dejanj že močno odražajo na stanju okolja. Mnenja
o zelenih aktivistih so deljena, nekaterim se zdi malce pretirano, da se ljudje privezujejo na dimnike elektrarn
ali rešujejo kite, nekateri pa podpirajo vse aktivnosti- tudi zelo skrajne- v
prid ohranjanja našega- čistega- planeta. Ali tudi vi (vsaj občasno) ločujete odpadke ali opomnite koga, naj
ugasne luč ali zapre vodo ali ste kritični do izpustov tovarne, npr.Lafarge
ali se tako ali drugače zavzemate za
zmanjševanje porabe energije ali da
podpirate uporabo obnovljivih virov
energije. Če ste vsaj eni trditvi pritrdili, spadate tudi vi v naraščujočo populacijo zelenih aktivistov. To je zgodba
o Greenpeacu, o skupini zelenih “borcev”, ki se resnično s srcem zavzemajo za našo Zemljo. Imate tudi vi “zeleni
pogled” na svet in se morebiti tudi v
vas skriva zeleni bojevnik?

“Greenpeace obstaja zato, ker
naša krhka Zemlja potrebuje glas.
Zemlja potrebuje rešitve.
Zemlja potrebuje spremembe.
Zemlja potrebuje akcijo.”

Ali gledate in vidite
"ZELENO"?
Greenpeace po vsem svetu združuje posameznike, ki jim ni vseeno za
svet okoli nas in želijo aktivno prispevati k pozitivnim okoljskim spremembam, tako v svojem lokalnem okolju,
kot na svetovni ravni. Greenpeace je
neodvisna globalna organizacija, ki
si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, zaščito ter ohranitev okolja, promovira pa
tudi mir. Za svoje delovanje ne sprejema finančnih sredstev institucij EU,
vlad, korporacij ali političnih strank.
Greenpeace je s svojim delovanjem v Sloveniji pričel jeseni 2007,
nekaj mesecev preden je Slovenija
prevzela mesto predsedujoče Svetu
EU. Začetni projekti, ki so bili v okviru slovenskega predcedovanja EU,
so potekali v sodelovanju z nevladno organizacijo Umanotera, kasneje je Greenpeace začel s samostojnim delom v Sloveniji. S sedežem v
Amsterdamu je Greenpeace danes prisoten v 41 državah sveta z več kot 2,8
milijona podpornikov po celem svetu.
Organizacija vodi propagandne akcije
na področju zaščite ozračja, genskega
inženiringa in jedrske energije, kakor
tudi zaščite oceanov ter pragozdov in
tudi učinkovite energetike.

Kratka zgodovina
Upanje…

Leta 1971 je skupina nadebudnih
posameznikov, ki so verjeli v mirni in
zeleni svet, z ribiškim čolnom izplula

iz Vancouvra v Kanadi z namenom,
da odplujejo do arktičnega oceana in
ustavijo tamkajšnje jedrsko testiranje.
Ti aktivisti, ustanovitelji Greenpeacea,
so verjeli v svoje sanje po boljšem in
lepšem svetu, še bolj pa so verjeli vase,
da lahko nekaj posameznikov spremeni svet. Med plovbo proti Amchitki, majhnem otoku ob zahodni obali
Aljaske, kjer so ZDA izvajale poskuse z
jedrskim orožjem, je bila njihova ladja
prestrežena. Kljub temu, da niso pripluli na cilj, je bilo njihovo potovanje
vseeno “zmaga”, saj je pogumno dejanje pritegnilo velik interes javnosti in
nevede so začeli globalni okoljski projekt oz. svetovno gibanje za ohranjanje zdravega ter čistega planeta, ki pa
je aktivno še danes.
Neodvisnost, nenasilje, ustvarjalnost in soočanje s težavami ter posledicami – so temelji, ki so jih zastavili tedanji ustanovitelji in še dandanes
predstavljajo osnovno vodilo delovanja Greenpeaca po svetu. In kot pravijo Greenpeacovci sami zase, je že od
samih začetkov ter vse do danes, aktivizem njihovo najmočnejše orodje:
skupina posameznikov, ki so pripravljeni za zaščito okolja in nasploh Zemlje početi izjemne stvari. Skozi leta
delovanja so bili aktivisti po svetu soočeni z odporom, zaničevanjem, negiranjem, tudi z zaporom, fizičnimi gro-
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žnjami in političnim preganjanjem.
Kljub temu so v svoji veri ostali trdni,
še vedno so verjeli vase, to so bile in so
še vedno sanje o boljšem svetu, ki pa
niso ostale le sanje, temveč so postale
življenje, način življenja. In skozi desetletja so si pridobili mnogo članov po
vsem svetu, mnogo somišljenikov, zelenih aktivistov.
Greenpeace je gonilna sila za spremembe, je “trn v peti” za tiste, ki jim
ni mar za naš planet. Beležijo številne zmage in le te so pomembne. Ves
trud in upanje je bilo poplačano, ko
so dosegli prenehanje komercialnega
kitolova, prepoved odlaganja radioaktivnih odpadkov v morje, sprejetje
Antarktične mirovne pogodbe, opuščanje uporabe toksičnih kemikalij v
tehnološki in tekstilni industriji ter zaščito deževnih tropskih gozdov.
Najpomembnejši uspehi:
1974: Po Greenpeacovih protestih
je Francija prekinila program jedrskega testiranja v južnem Pacifiku.
1982: Po desetletni kampanji proti kitolovu je Mednarodna komisija za
kitolov sprejela moratorij in prepovedala komercialni kitolov.
1991: Po sedemletnem prizadevanju Greenpeaca za zaščito Antarktike
je bila podpisana mednarodna Antarktična mirovna pogodba, ki varuje
območje pred jedrskim testiranjem in
odlaganjem radioaktivnih odpadkov.

2006: Desetletno prizadevanje
za sprejetje sporazuma, s katerim se
je zaščitil največji priobalni deževni
gozd na zahodni obali Kanade.
2010: Po zelo učinkoviti globalni Greenpeacovi kampanji je velikan
prehrambene industrije Nestlé privolil v prenehanje nakupovanja palmovega olja, pridelanega iz virov, ki uničujejo indonezijske deževne gozdove.

Poslanstvo in načela
Ljubim Zemljo

1993: S sprejetjem Londonske
konvencije je mednarodna skupnost
dokončno prepovedala odlaganje radioaktivnih in industrijskih odpadkov
na dno oceanov.
1995: Po odmevni Greenpeacovi
akciji in pritisku javnosti, je svetovna
naftna in plinska družba Shell preklicala odločitev o potopitvi naftne ploščadi Brent Spar v Atlantskem oceanu.
1997: Greenpeace je zasnoval moderno hladilno tehnologijo, ki ne vpliva na tanjšanje ozonskega plašča, niti
ne škoduje podnebju.
2004-2007: Pritisk Greenpeacovih
nenasilnih akcij in pogajanj je prepričal največje svetovne korporacije na
področju elektronske opreme k opuščanju uporabe strupenih ter okolju
škodljivih snovi v proizvodnji svojih
izdelkov.

Poslanstvo: Ljudje, različnih barv
kože, iz različnih držav, z različnim verskim in kulturnim ozadjem, z različnimi političnimi prepričanji, se združijo
v nenasilen boj za skupen cilj- ohranjanje naše Zemlje in njene zmožnosti,
da vzdržuje raznolike življenjske oblike za nas ter prihajajoče generacije.
Področja, na katerih Greenpeace
aktivno deluje, so številna, vendar
prevladuje problematika podnebnih
sprememb (ohranjanje zdrave klime,
zaustavitev krčenja gozdov, zaščita
oceanov...), energetska vprašanja (zagotavljanje Energetske(R)evolucije,
opuščanje jedrske energije...) in gensko spremenjenimi organizmi. Na teh
področjih se aktivno udejanja tudi
v Sloveniji, medtem ko se na ostale
okoljske izzive odziva glede na razpoložljive kapacitete.
Pri svojem delu se Greenpeace
osredotoča predvsem na tiste posa- 
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meznike in skupine, ki imajo moč in
odločajo o temeljnih človeških vprašanjih. Predvsem gre za politike, različne strokovnjake, elite in ljudi, ki imajo moč ter vpliv. Ena izmed aktivnosti
nevladne organizacije Greenpeace je
tudi spremljanje Slovenije in njenega
odziva na predloge evropskih politik in predlogov zakonodaje ter stališča, ki jih Slovenija zavzema v Bruslju.
Druge aktivnosti se nanašajo na implementacijo evropske zakonodaje in pripravo nacionalnih usmeritev.
Seveda se Greenpeace povezuje tudi
z drugimi okoljskimi nevladnimi organizacijami in strokovnjaki, s pomočjo
katerih lahko uspešneje koraka novim
zmagam naproti.
Načela Greenpeacea so:
Življenje: Vsa živa bitja so odvisna drug od drugega in imajo pravico
do čistega zraka, čiste zemlje in čiste
vode. Pomembno je spoštovanje raznolikosti življenjskih oblik na planetu in neoskrunljivost njihove genske
edinstvenosti.
Prihodnost: Greenpeace ima dolžnost, da spremeni način razmišljanja,
ki ločuje ljudi od sveta narave. Po njihovem mnenju je ravno ta drža ločevanja pripeljala civilizacijo v trenutno
krizo, zato se Greenpeace posveča
oblikovanju nove perspektive videnja
sveta na način, ki definira naša dejanja
in odločitve na podlagi naše skrbi za
prihodnost sveta.
Aktiven odpor: Greenpeace zavrača možnost, da katerakoli oseba,
korporacija ali vlada zlorablja splet
okoliščin ali oblast, s čimer bi opravičila ogrožanje ali oškodovanje svetovnega zdravja ali njegove prihodnosti.
Takšna dejanja so ostro kritizirana in
izpostavljena javnosti, kakor tudi, da
bodo morali odgovorni nujno sprejeti posledice.
Povsod po svetu: Greenpeace je
svetovno gibanje za iskanje svetovnih rešitev. Preide lahko kakršnokoli
politično ali družbeno prepoved svojih naporov.
Izvajanje aktivnosti: Greenpeace
pri izvajanju svojih aktivnosti verjame

v fundamentalen optimizem. Zavrača
nasilje kot orodje za razreševanje
konfliktov in družbenih sprememb.
Znotraj meja, povezanih s to izjavo, je
Greenpeace pripravljen na kakršnokoli akcijo, tveganje ali nasprotnika, v
kolikor bi s tem preprečil približevanje
samouničenja civilizacije.
Upanje: Greenpeace izvaja akcije
glede na prisotnost grožnje našemu
planetu in njene nujnosti. Opozarja
javnost in išče rešitve ter vzpodbuja upanje s pomočjo učinkovitih in
ustvarjalnih orodij, namenjenih motiviranju in inspiraciji.
Vzor: Pri usmerjanju ljudi je
Greenpeace posvečen izvajanju svoje
vizije prihodnosti, tako individualno,
kot tudi kolektivno.
Vsi smo aktivni: Pri Greenpeacu
velja prepričanje, da lahko vsaka posamezna oseba nekaj prispeva k spremembam v svetu. Glede na to se
priznava odgovornost vsakega posameznika in podpira osnovne človekove pravice po zasledovanju sprememb v življenju, družbi ter kulturi
na način, ki vodi k boljši prihodnosti.
Skupaj: Greenpeace zagovarja
posebno povezanost vseh tistih, ki
sledijo temu prepričanju, predan je
spodbujanju drug drugega za boljšo uresničitev naših skupnih ciljev in
podpiranju našega skupnega napora,
tako individualno kot tudi kolektivno,
s čimer se ohranja odkritost ter nepodkupljivost v samih akcijah.
Glavni temelji nevladne organizacije Greenpeace so podnebne
spremembe, ohranjanje gozdov in
ekosistemov, varčevanje z energijo
in obnovljivi viri energije ter genski
inženiring.

Podnebne spremembe
Leta 2005, s podporo Konvencije
o
podnebnih
spremembah
Organizacije
združenih
narodov (United Nations Framework
Convention on Climate Change –
UNFCCC), osnovan Kjotski protokol,
je bil prvi pomemben korak v globalnem boju proti podnebnim spre-

membam. Ta obvezuje industrializirane države k pravno zavezujočim
ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Kjotski protokol ni uspel,
zato je EU začela razpravljati o podnebni strategiji po letu 2012 (»postKjoto strategija«). Greenpeace podpira uporabo Kjotskega protokola kot
modela za “post 2012” delovanje in
poziva EU k:
� ohranitvi vodilnega mesta na
področju podnebnih sprememb s
svojo pripravljenostjo in osredotočenostjo na obdobje po Kjotu;
� sprejetju cilja pravno zavezujočega znižanja emisij toplogrednih
plinov, ki so konsistentni z omejitvijo
dviga povprečne temperature za največ 2 °C. To v praksi pomeni vsaj 15 %
zmanjšanje emisij do leta 2015 in vsaj
30% zmanjšanje do leta 2020 (v primerjavi z ravnijo iz leta 1990);
� dolgoročni viziji za dosego
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050 (v primerjavi
z ravnijo iz leta 1990);
� zagotovitvi, da k zmanjšanju
temperature za 2 °C prispevajo vsa
gospodarska področja (še posebej
energetika, transport, kmetijstvo in
kemična ter razvojna industrija).

Grožnja CO2

Ohranjanje gozdov in
oceanov
Ne gre le za emisije in morebitni
strah pred dvigom temperatur, Greenpeace se zavzema tudi za ohranjanje gozdov in ekosistemov živalstva
ter rastlinstva. Statistične raziskave
kažejo, da je stopnja izkrčenih gozdov
dosegla nov rekord: 26.130 km2 letno
oziroma šest razdalj metov nogometne žoge na minuto. Od leta 1950 je
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bilo posekanih 20 % svetovnih pragozdov, tisti, ki so ostali v Indoneziji
in Afriki, bodo pa izginili v naslednjih
desetletjih, če se bo uničenje nadaljevalo s takšno hitrostjo. To pa spodbuja še netrajnostna in nelegalna lesna
industrija, ozemeljsko špekuliranje
ter kmetijstvo. Svet s tem izgublja na
tisoče rastlinskih in živalskih vrst, kar
lahko vodi do največjega vala izumiranja po izginotju dinozavrov pred 65
milijoni let. Netrajnostna in nelegalna
sečnja prispeva do 20 % vseh emisij
CO2, kar prinaša katastrofalne posledice za globalni podnebni sistem in
za več kot 1,2 miljardo ljudi, katerim
so gozdovi pomembni za preživetje.
Ocenjeno je, da je 50 % v Evropi prodanega lesa, posekanega nelegalno.
Trgovanje z lesom je obarvano s
korupcijo, nasiljem, nespoštovanjem
človekovih pravic in pranjem denarja.
Greenpeace si zato prizadeva za
ustanovitev moratorija na pogubna dejanja v zadnjih, še nedotaknjenih gozdnih pokrajinah,
za vzpostavitev globalne mreže
zaščitenih območij gozdov in za
zakonodajo, ki bi zaustavila prodajo nelegalnih in netrajnostnih
lesnih proizvodov na tržišču EU.
Družbe bi tako postale odgovorne
za svoja dejanja, države proizvajalke
lesa pa bi dobile večjo podporo pri
pospeševanju trajnostnega ravnanja
z gozdovi in reformami politik. EU pa
mora zagotoviti, da se dobavlja les,
pridobljen legalno, v skladu s trajnostnimi načeli in pod nadzorom Sveta

za nadzor gozdov (»Forest Stewardship Council« -FCS) ali certificirane
lesne izdelke. Tudi oceanom se ne
piše nič kaj dobrega. Še vedno smo
priče široko razširjenega propadanja
ribjih zalog, vrst in morskih ekosistemov, nenazadnje v morjih nedaleč
od obal Evrope. Vzroki so prevečkrat
človeškega izvora: netrajnostna in
uničujoča praksa ribolova, odpadki
in odplake, črpanje nafte in zemeljskega plina, obmorske nepremičnine,
pristanišča in ladjevje, podnebne
spremembe, tudi naravne nesreče,
ki so vse prevečkrat posledica človekove malomarnosti itd. Naravni in
družbeni položaj naših oceanov ter
morij se slabša zaradi politik in njihovih sektorskih stališč, ki se omejujejo
na morje, zgolj kot na ekonomski
kapital. Morje je zelo pomeben
ekosistem, saj oceani predstavljajo
skoraj 70% našega planeta. Ne samo,
da bodo izumrle številne živalske in
rastlinske vrste, porušilo se bo tudi
naravno ravnovesje, ki je lahko za
človeštvo pogubno. Danes je 60 do
100% ekonomsko izkoriščanih zalog
rib preseglo meje ali pa so v nevarnosti propada, v zadnjih 50 letih se je
zmanjšalo veliko število priljubljenih
živalskih vrst (tuna, mečarica) za dve
tretjini, prav tako se je za dve tretjini
zmanjšala tudi poraščenost evropskih obal (podnebne spremembe).
Ravno v letošnjem letu smo bili priče
pravim morskem snežnim viharjem.
To vsekakor ni nedolžno. Ali se sploh
zavedamo posledic?

Genski inženiring
Genski inženiring (GI) omogoča znanstvenikom, da manipulirajo z
geni rastlin in živali ter le-te ustvarjajo na način, ki se ne pojavlja v naravi
in ga ni moč doseči s tradicionalnimi
oblikami križanja. Geni bakterij, virusov, rastlin in živali so vstavljeni v zrna
soje, koruze, semena oljne ogrščice in
bombaža ter druge. Slednje se goji kot
poskusne poljščine, poznani so kot
gensko spremenjeni organizmi (GSO).
Ti pridelki so ustvarjeni z namenom
odpornosti na določene pesticide in
herbicide, proizvajajo pa jih iste multinacionalke, ki prodajajo tudi semena GS rastlin. Služijo kot hrana, krma
za živino, uporabljajo se tudi v tekstilu, njihova prodaja pa je razširjena po
celem svetu.
Gensko spremenjeni organizmi
(GSO) so živi organizmi, katerih genski zapis je prirejen s tem, da so jim
dodane nekatere dodatne lastnosti.
Tako dobimo rastline, ki so odporne
na določene herbicide (71 % komercialnih GSO), ki imajo vgrajen gen za
izločanje Bt strupa, zaradi česar so odporne na žuželke (18 %) ali take, ki ima- 
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jo obe omenjeni lastnosti (11%). V velikih količinah se prideluje štiri gensko
spremenjene rastline: sojo (60 % GSO
pridelkov), koruzo (24 %), bombaž (11
%) in oljno ogrščico (5 %). Verjetno pa
bosta kmalu na trgu tudi transgeni riž
in pšenica.
GSO se lahko, prosto širijo v okolju
in se križajo z naravnimi organizmi, s
tem pa onesnažujejo okolje in imajo
negativne posledice na naravne vrste
ter prihodnje generacije rastlin. Kako
se ti organizmi dejansko obnašajo v
okolju, se ve zelo malo, njihov škodljivi
učinek je uradno identificiran, v okolju
gre za »gensko onesnaženje« in predstavlja precejšnjo grožnjo. Namreč, ko
so GSO enkrat sproščeni v okolje, poti
nazaj več ni. Greenpeace verjame, da
ima znanstveni napredek velik potencial pri povečanju razumevanja narave in preskrbi z novimi zdravili, vendar pa ta ne bi smel biti opravičilo za
spreminjanje okolja v ogromen genski poskus. GSO predstavlja tveganje
biotski raznolikosti in neoporečnosti
okolja ter pri oskrbi s hrano. Zaradi
tega se GSO ne sme sproščati v okolje. Predstavljajo namreč ogromno
tveganje za ekosisteme in grožnjo biotski raznovrstnosti. Zraven okoljskih
tveganj GSO predstavljajo tudi ogromno tveganje za zdravje ljudi in živali, saj dolgoročnih posledic ni mogo-

če predvideti in napovedati. Čeprav
je gensko spremenjena (GS) hrana v
trgovinah že od leta 1996, dolgoročnih testiranj vpliva gensko spremenjene hrane na zdravje ljudi še ni bilo.
Nekatera potencialna zdravstvena
tveganja, povezana z GS hrano, vključujejo razvoj alergij in odpornost na
antibiotike, prehranske spremembe
in tvorbo strupov… Greenpeace nasprotuje genskemu inženiringu zaradi vpliva na zdravlje ljudi in okolje. Gre
za tveganje, vendar razsežnosti le-tega še niso znane.

Greenpeace in čista
energija
Varčevanje z energijo in vlaganje

v obnovljive vire energije je ključnega pomena za našo energetsko prihodnost. Učinkovite “zelene” tehnologije bodo učinkovito pripomogle proti
podnebnim spremembam in globalnemu onesnaženju. Trajnostna energija je ključnega pomena za energetsko prihodnost človeštva.
Greenpeace je dokazal, da bi z
odločitvijo za obnovljivo energijo
in energetsko učinkovito strategijo
Evropska unija do leta 2050 lahko:
 pokrila polovico svoje energetske porabe z energetsko obnovljivimi viri
 prenehala z izkoriščanjem premogovne in jedrske energije
 zmanjšala emisije ogljikovega
dioksida (CO2) energijskega sektorja
za več kot 70 % v primerjavi z nivojem
CO2 leta 1990.

Pet načel trajnostne
energetike:

Obnovljivi viri energije

1. Konec razsipavanja z energijo: Zmanjšanje rabe energije in učinkovita raba proizvedene energije sta
izredno pomembna, saj so zaloge fosilnih goriv omejene ter jih že krepko
primanjkuje. Stroški za energijo predstavljajo tudi ogromen del stroškov
javnega sektorja, gospodarstva, kot
tudi gospodinjstev. V času iskanja izhoda iz (energetske) krize je ključno, 
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da se ne razsipava z energijo, zato
mora biti učinkovita raba energije
ključna prednostna naloga svetovne
politike. Energetska sanacija javnih
stavb in stanovanjskega fonda ima
vrsto pozitivnih učinkov: zmanjšanje stroškov, boljšo kvaliteto bivanja
in ustvarjanje novih delovnih mest z
oživitvijo gradbenega sektorja ter lesne industrije.
2. Upoštevanje varne energije:
Uporaba jedrske energije in energije
iz fosilnih goriv prinaša tveganja (jedrska katastrofa, omejenost fosilnih goriv, nesreče na naftnih poljih ali naftnih ploščadih..) Neizogibna težava
jedrske tehnologije pa so jedrski odpadki. Odlaganje jedrskih odpadkov
je nevarno, ustrezne rešitve še namreč
vedno ni na voljo. Če je bila odločitev
za jedrsko energijo v času velike naftne krize v sedemdesetih letih 20. stoletja še razumljiva, pa imamo danes
boljše in cenejše rešitve v tehnologijah obnovljivih virov energije.
Cene fosilnih goriv naraščajo, gibanja pa napovedujejo nadaljnjo rast.
Izgorevanje fosilnih goriv je glavni dejavnik poglabljajoče se podnebne krize, saj močno onesnažuje okolje in
vpliva na zdravje živih bitij.
3. Prehod v čisti energetski system: Okoljsko sporne tehnologije moramo nadomestiti z okoljsko
manj spornimi – do leta 2050 lahko
preidemo na stoodstotno obnovljivi energetski sistem, kar naj postane
cilj vseh relevantnih strateških dokumentov. Investitorji v energetiko potrebujejo dolgoročno razvojno vizijo trajnostne energije iz obnovljivih
virov. Obnovljiva energija je na voljo
in lahko z malo truda do sredine stoletja zadosti vsem potrebam po čisti
energiji. Slovenija ima vse pogoje za
izkoriščanje energije sonca, vode, vetra, trajnostne biomase in geotermalne energije.
4. Podpora zelenim delovnim
mestom Študije kažejo, da bo lahko
na vsako delovno mesto, ki bo opuščeno v premogovni in jedrski industriji, ustvarjenih sedem novih

delovnih mest v sektorjih učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije. Zmanjšanje porabe, učinkovitejša
raba in pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije zahtevajo nova
znanja in proizvodnjo ter izvajanje vrsto gradbenih, tehnoloških in izobraževalnih ukrepov. Čeprav je v Sloveniji
industrija fotovoltaike še vedno šibka,
je na ta sektor vezanih že več kot dva
tisoč delovnih mest. Izolacija stavb,
montaža solarnih panelov, gradnja
pametnih omrežij, gozdarstvo in lesarska industrija so sektorji, ki jih v
prihodnjih letih čaka razcvet razvoja
in zaposlovanja.
5. Transparenten način sprejemanja odločitev
Veliki razvojni projekti zahtevajo široko soglasje, saj se le tako lahko
upraviči njihova teža in pomen v razvoju družbe. Dostop do informacij
javnega značaja, tehtanje argumentov iz javne razprave in konstruktivno upoštevanje ključnih pomislekov,
so osrednje sestavine kvalitetne ter
s širokim soglasjem podprte politike. Pri projektih strateškega pomena
je v procese snovanja, odločanja in
izvajanja nadzora treba vključiti tudi
javnost. Sprejeti je treba sistemske
ukrepe, ki bodo onemogočili izsiljevanje države in izigravanje institucij.
Podjetja v državni lasti morajo dosledno spoštovati pravni red, drugim
podjetjem pa morajo služiti za zgled
transparentnosti in družbeno odgovornega ravnanja. Podjetja v državni lasti ne bi smela vlagati v projekte,
ki ne zadostujejo merilom trajnostne
energetike.

Otroci so naša prihodnost

Varovanje in ohranjanje planeta
je ključnega pomena za človeštvo.
Primer Greenpeace je primer zelenega aktivizma, kako z aktivnimi dejanji
resnično služiti sebi in našemu planetu. Ni potrebno veliko časa, da svetu in
okolici razložite zakaj je dobro zmerno uporabljati vodo, zakaj se trudimo porabiti čim manj elektrike, zakaj
ugašamo radiatorje, ko ni več pretirano mrzlo in zakaj je bolje kupovati
lokalno pridelano hrano. Zeleni aktivizem je zgolj to, da se v vaši zavesti
ob vsakem dejanju vprašate, kako bo
vaše dejanje vplivalo na vaše okolje.
Če pa imate odvečno energijo, če se v
vas prebuja zeleni bojevnik in bi radi
storili še kaj več za našo ljubo Zemljo,
potem je skrajni čas, da se aktivirate.
Kako? Idej in načinov je več kot dovolj!
Če sami nimate idej, se lahko pridružite kakšnemu društvu, organizaciji ali iniciativi, ki se že ukvarja z zelenim aktivizmom ali zagovarja idejo, za
katero lahko stojite tudi vi. Verjemite,
da je veliko lažje in z večjo strastjo početi nekaj, v kar sami verjamete. Lahko
pa se sami spomnite nečesa čisto novega in k temu privabite še ostale. Vse
je seveda odvisno od vaše goreče želje- rešiti svet in časa, ki ste ga pripravljeni vložiti v to. Kako se aktivizem
manifestira v družbi, je povsem odvisno od aktivista samega in njegovega pristopa, poiščite svoj način, glede
na vaše talente, čas, energijo in ideje,
za katerimi stojite. Srečno aktivisti, le
tako naprej, storimo vse za našo drago Zemljo.
KG.

SOLARNI SISTEMI

Solarni paneli

ja
l
e
v
c
n sta
o
S e iz a!
n čun
ra

Toplotna črpalka

Zunanja enota

Hidria SOLARNO OGREVANJE
Varčen, ekološki ter napreden sistem ogrevanja, ki zadosti vsem zahtevam
vašega doma! Edini v Sloveniji z inovativno kombinacijo termo solarnega sistema
ter ogrevalne toplotne črpalke.
Letni izkoristek Hidriinega Solarnega sistema ogrevanja t.i. število COP je preko 4,1.
Nepovratna sredstva Eko sklad-a. Več kot 50% prihranka pri stroških ogrevanja
vašega doma.

IJSKE
Izkoristite AKC ite do
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CENE in prihra

4.884,00 €

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.

Od svetovanja
do izvedbe!

Hidria Inženiring d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenija / www.hidria.si, sonce@hidria.com
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Obiščite nas na dogodku Geberit OnTour, ki vam je najbližji. Oglejte si izdelke Geberit
in spoznajte letošnje novosti. Naši tehnični svetovalci vam bodo na voljo za nasvete.
Več informacij najdete na → www.geberit.si

