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PRIPRAVE NA
KURILNO SEZONO
V preteklih dneh, ko so vremenarji
napovedali zimske razmere, se je večina tistih gospodarjev, ki za kurilne
naprave niso poskrbeli pravočasno,
predramilo. Pričeli so oblegati instalaterska podjetja, servise in nenazadnje »šušmarje«, da jim nemudoma
pripravijo kurilne naprave ter sisteme za varno in učinkovito delovanje
naprav za čez zimo. Tukaj pa nastane problem, katerega se - verjamem
tudi vi - trudim rešiti že preko 20 let,
pa mi nekako ne uspe. Naročila kar
dežujejo, mi in naši zaposleni delajo
300 %, a vendar ne uspemo pravočasno zadovoljiti vseh strank. Kako to
zagato rešiti ali vsaj omiliti – zelo težko verjamem, vendar z ozaveščanjem
strank preko tiskanih in radijskih medijev, da ta opravila naročijo in opravijo pravočasno, menim, da nam bo
uspelo. SIEM se je ravno v ta namen
skupaj z OOZ Maribor prijavila na razpis, ki sofinancira in podpira ravno te
aktivnosti. Upam, da nam bo na razpisu uspelo, da izvedemo aktivnosti
na področju svetovanja, ozaveščanja
in informiranja v smislu uporabe in
vgradnje kvalitetnih, učinkovitih ter
okolju prijaznih ogrevalnih naprav.
Trend na trgu cen energentov nas sili
k varčevanju, zato je na trgu precejšna zmeda. Verjamem, da vi kot strokovnjaki na svojem področju, svetujete svojim strankam, da investirajo
(v okviru svojih zmožnosti) v kvalitetne, varne in energetsko učinkovite naprave. Pred nami pa je še eden

po mojem zelo težek izziv. Situacija
v obrtništvu je zelo težka. Vsi se vsakodnevno borimo, da nekako poslovno prebrodimo to krizo, vendar
nas vlada z novim predlogom obrtnega zakona postavlja na stranski tir, saj v kratkem ne bomo imeli reprezentativnega predstavnika
– obrtne zbornice, ki nas zastopa
na področju zakonodaje, izobraževanja…. Upam, da bo prevladal
razum in da se bodo stvari uredile v dobro obrtnikom. Razmišljam,
da bo v bodoče nujno organizirati
neka, recimo temu cehovska združenja na lokalnem, regionalnem in
državnem nivoju, saj bomo le tako
organizirani, složni in močni enakovreden partner pri pogajanjih z
vlado ter ostalimi institucijami, ki
krojijo našo usodo. Imamo pa tudi
velike težave z nelojalno konkurenco – »šušmarji«- katerim pa k pridobivanju dela veliko pripomorejo tudi trgovci. Ti jim v cilju prodaje
in ustvarjanja dobička nudijo enake
pogoje kot obrtnikom, ki plačujemo
davke, prispevke, plače in odgovarjamo z vsem svojim premoženjem.
Z namenom, da na področju sive
ekonomije in nelojalne konkurence
nekaj premaknemo v prid obrtnikov organiziramo srečanje instalaterjev – energetikov podravske regije z generalno tržno inšpektorico.
Upam, da bo predstavitev naših težav obrodilo sadove.
Brdnik Danilo
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WEISHAUPT SE JE V ČASU
MOS-A PREDSTAVIL MALO
DRUGAČE
7 dni v tednu, ni napisano kar
tako. Gre za podjetje, ki je v
svetovnem merilu eno vodilnih
podjetij na področju gorilnikov,
nizkotemperaturnih in kondenzacijskih ogrevalnih sistemov,
solarne tehnike ter avtomatizacije zgradb. Proizvodi podjetja
spadajo med tehnično najbolj
dovršene v svetu, saj zadostujejo najstrožjim ekološkim kriterijem in tako omogočajo visoke
prihranke pri ogrevanju.
Sandra Kiker: »Vse zainteresirane, ki v teh razburkanih časih iščejo zanesljivega in kvalitetnega partnerja, vabimo v
petek 14. septembra med 9.
In 18. uro na sedež podjetja.
Pričakujemo velik obisk, zato
so prisotni tudi naši strokovnjaki, ki so pripravljeni na svetovanje za vsako stranko in za vsak
primer posebej. Strokovnjaki
v naših prostorih predstavljajo naše izdelke in njihove
karakteristike«.
Podjetje posluje in sodeluje s partnerskimi inštalaterji, ki

foto: OP

V času mednarodnega obrtnega sejma smo obiskali podjetje Weishaupt, ki se je že tretje
leto predstavilo obiskovalcem
sejma v Celju malo drugače. Več
o tem nam je povedala Sandra
Kiker, vodja prodaje in marketinga, ki nas je v podjetju tudi
sprejela.
Sandra Kiker: »Odločili smo
se, da letošnjo promocijo naših svetovalnih dneh naredimo malo drugače. Celjane in
Celjanke ter ostale obiskovalce mesta bomo opozorili in
povabili na svetovalne dneve.
Svetovalni dnevi so namenjeni
vsem, ki jih zanima ogrevanje in
ogrevalni sistemi. V centru mesta bo vsak mimoidoči prejel
naš promotorski letak s povabilom in jabolko z našim logotipom. Želeli smo drugačen in
oseben pristop do ljudi ter takšno idejo, ki jo danes tudi realiziramo, z upanjem, da bodo ljudje opazili naš dober namen.«
Vodilo podjetja: Zanesite se
na Weishaupt – 24 ur na dan,

ga. Sandra Kiker - oris poslovne vizije podjetja WEISHAUPT

izdelke –Weishaupt- priporočajo in tudi montirajo. Veliko pove
tudi dejstvo, da so izdelki podvrženi brezhibni kontroli kvalitete, saj je vsak sodelavec sam
odgovoren za svoj delovni postopek. Računalniško vodeno
končno preverjanje z zaključnim testom preveri vsako napravo in vse njene funkcije.
Sandra Kiker: »Velik poudarek dajemo znanju naših
partnerjev-inštalaterji, ki ga
pridobivajo v zelo dobro opremljenem centru za šolanje in
usposabljanje. Zraven tega si
znanje o kurilni tehniki pridobivajo tudi vsi tisti, ki z nami sodelujejo. Izvajamo šolanja tako
za nove sodelavce, kakor tudi
obnovitvena šolanja ter predstavitve novosti. Na sedežu
podjetja smo vam vedno na voljo, tako inštalaterjem, kot tudi
strankam. Tudi končne stranke sprejmemo in jim predstavimo naše gorilnike ter ogrevalne
sisteme«.
Podjetje Weishaupt ima lastno proizvodnjo v Nemčiji in
Švici in razpolaga z obsežnimi
proizvodnimi obrati, kjer sam
proizvaja vse pomembne sestavne dele svojih gorilnikov
ter ogrevalnih sistemov. Pri tem
omogočata visoka tehnologija
in standardizacija izredno natančnost. Weishaupt je bil eno
prvih podjetij v panogi, ki je
bilo certificirano po DIN/EN ISO
9001.
Sandra Kiker: »Pri izbiri materialov velja pri Weishauptu le

g. Boris Gojkošek: Predstavitev
plinskega kotla

eno načelo: nobenega zniževanja zahtev pri kvaliteti! Kvaliteto
in brezhiben servis omogočamo 24 ur na dan, kadarkoli in
kjerkoli. Naši kupci so kupili naš
izdelek, zato odgovorno, s strokovnostjo stojimo za tem«.
Ogledali smo si razstavni
salon in opremljen center za
šolanje na Teharju 1, v Celju.
Predsednik sekcije instalaterjev- energetikov Maribor in
urednik revije Energetik Danilo
Brdnik ter član izvršilnega odbora sekcije, Bojan Dajčman sta
z velikim zanimanjem prisluhnila strokovnjakom, ki so predstavili novosti ter značilnosti izdelkov Weishaupt.
Ob zaključku obiska našega zvestega in cenjenega oglaševalca na svetovalnem dnevu
smo sklenili z mislijo plodnega sodelovanje in z upanjem,
da bi pa vendarle v sam center
pripeljali tudi dijake Tehniškega
šolskega centra Maribor, ki se
izobražujejo po programu instalater strojnih instalacij. Videli
in spoznali bi, da gre za dober
in predvsem zelo zanimiv poklic, z velikim potencialom ter
napredkom.
Leonida Polajnar
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HERZ PIPEFIX –
NOVA GENERACIJA
PIPEFIX je blagovna znamka cevnih
instalacij podjetja HERZ Armaturen
GmbH iz Avstrije. Sestavljen je iz večslojnih alumplast cevi, s slojem aluminija debeline 0,4 mm, in fitingi iz medenine DR, ki jih izdelujemo v lastnih
tovarnah. Fitinge proizvajamo s postopkom kovanja v tovarni HERZ d.d.
v Šmartem pri Litiji in jih strojno obdelujemo in dokončno izdelamo v tovarni v Rorbachu (Avstrija). Za sistem
smo pridobili vse ustrezne certifikate,
tudi DVGW.
Večslojne cevi so tipov PH-RT/AL/
PE-HD in so primerne za sanitarne,
ogrevalne in hladilne sisteme. Zaradi
svoje zgradbe zagotavljajo absolutno difuzijsko tesnost ter združujejo
prednosti kovinskih in plastičnih cevi.
Odlikuje jih visoka oblikovna stabil-

nost, hkrati pa imajo visoko krivilno
fleksibilnost. Izredno nizek raztezni
koeficient , odpornost na korozijo in
zaščitenost pred nalaganjem oblog
so še dodatni razlogi zakaj vgraditi PIPEFIX. Jedro iz aluminija uspešno
izravnava povratne sile pri krivljenju
cevi. Dimenzije cevi pokrivajo spekter
instalacij od premera 16 – 63 mm. Cevi
dimenzij 16 – 32 mm ponujamo tudi z
izolacijo debeline 6,9 in 13mm.
Ker se zavedamo, kako pomembna je enostavna, hitra in zanesljiva izvedba cevnih instalacij smo v HERZ-u
razvili poseben fiting, ki smo ga poimenovali TH Compact. Izdelali smo
ga v takšnih dimenzijah, da se popolnoma prilega notranjosti cevi.
Notranjost fitinga pa zagotavlja dolgo in varno življenjsko dobo. Telo fi-

tinga izdelujemo s postopkom preoblikovanja – kovanja medenine, ki
zagotavlja izredno kompaktno strukturo, brez notranjih napak v materialu. Program fitingov tvorijo spojke, Tkosi, kolena, prehodni kosi in številne
specialne komponente, ki omogočajo
enostavno izvedbo instalacije.

TH Compact fiting –
izdelek s številnimi
prednostmi:
� kratek čas montaže - odrežite, staknite, zatisnite (posnetje cevi
– POZABITE)
� enostavna montaža s standardnimi orodji
� kontrolne odprtine v zatisnem

O - tesnilo

Kotnik 900
zatisna puša

kontrolne odprtine - vizualna kontrola

obratovalni tlak: 16 bar
obratovalna temperatura: -30° C - +95° C

Baterijski priključek
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tulcu za vizualno kontrolo spoja pred
in po zatesnitvi
� natančna nastavitev položaja
cevi v zatisnem tulcu
� samokontrola zatesnitve – spoj
pušča, če ni zatesnjen
� uporaba v vodovodnih, ogrevalnih in hladilnih sistemih
� neločljiv spoj
� vodilni obroč za vodenje čeljusti
za zatesnitev
� nastavitev lege fitinga pred dokončno zatesnitvijo
� široka paleta proizvodov (cevne
dimenzije 16, 20, 26 mm) in možnih
rešitev
Borut Švajger

Izvedba zatisnega spoja
S HERZ PIPEFIX
IN NAMI STE
NA VARNI STRANI!

cev odrežemo pod kotom 90°

T kos

prekontroliramo če v cevi ni nečistoč

Koleno ZN

Prehodni kos ZN

spojimo cev in fiting – vizualna kontrola

Koleno NN

Prehodni kos NN

Spojka

namestimo zatisne čeljusti na vodilni obroč in
zatisnemo

T kos z navojem

Reducirni kos

končan spoj – vizualna kontrola zatisnjenosti
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LIV - BREZHIBNA FUNKCIJA
V HARMONIJI Z AMBIENTOM
Sodobno razumevanje
kopalnice presega
osnovni koncept prostora,
namenjenega higieni in
ponuja bogato izhodišče
za oblikovanje kopalniških
ambientov, skladnih s posameznikovimi potrebami
in željami, kar navsezadnje
posredno in neposredno
vpliva na posameznikovo
počutje ter odnos do
okolice.

RAZVOJ REŠITEV, PRIJAZNIH DO OKOLJA IN LJUDI
Proizvajalci opreme, namenjene urejanju kopalnic, se v veliki meri posvečajo
temu, kako sodobne oblikovne trende, naravne materiale in tehnični razvoj izdelkov združiti v oblikovno dovršenost, ki s pravilno kombinacijo vseh elementov in
detajlov ustvari sanjsko kopalnico.
Kolektor Liv uspešno vključuje navedene smernice v razvoj programa sanitarne opreme. Rezultat so visoko funkcionalni izdelki, ki jih odlikuje vzdržljivost in so
izdelani z mislijo na naravno okolje ter uporabnika. Odlikujejo jih
 izpopolnjena zasnova,
 elegantna oblika,
 kakovostni materiali in
 preprosta namestitev.
Sodobni trendi sanitarnih elementov narekujejo vgradnjo podometnih sistemov, ki predstavljajo idealno izbiro za opremo različnih kopalniških in sanitarnih
prostorov. Brezhibna funkcija varčnega in neslišnega splakovanja je v prostoru
nevidna, z bogatim izborom aktivirnih tipk pa estetsko združljiva z ambientom
po željah posameznika.

LIV-FIX in LIV-MOUNT

Splakovalnika
LIV-FIX in LIV-MOUNT

Ativirna tipka: Ruby eco les wenge

Izdelki iz družine LIV-FIX in LIV-MOUNT so odlična osnova sodobnih okolij. So
popolna izbira za novogradnje in prenovo kopalniških ter sanitarnih prostorov.
Nova predstavnika družine podometnih splakovalnikov LIV-FIX 7512 in LIVMOUNT 7512 sta prava izbira za vsakogar, ki želi v svoji kopalnici združiti brezhibno funkcijo varčne porabe vode z oblikovno dovršenostjo ambienta. Odlikuje ju:
1. Varčevanje vode z manjšim volumnom splakovalnika – 7,5 litra;
2. Varčevanje vode z zanesljivim odtočnim ventilom Galileo in enostavno nastavitvijo količin vode;
 Velika količina vode 7, 6 ali 5 litrov
 Mala količina vode 4 ali 3 litre
3. Izjemno tiho polnjenje splakovalnika s polnilnim ventilom HMV (Hidro Magnetic
Valve);
 Ventil ob tihem delovanju (10 dB(A) pri 0,3 MPa) omogoča hitro polnjenje
splakovalnika - pretok vode - 0,22l/s pri 0,5 Mpa
4. Preprosta demontaža in ponovna montaža ventilov, brez uporabe orodja;
5. Hitra in enostavna priključitev dotočne napeljave z inovativnim priklopom kotnega ventila;
 Kotni ventil omogoča priključitev dotočne cevi izven splakovalnika
 Zamenjava kotnega ventila je mogoča po vgradnji splakovalnika – brez uporabe orodja
6. Proti rosenju zaščitena posoda splakovalnika;
7. Kvaliteta - zagotovilo delovanja;
 10 let garancije - posoda splakovalnika in nosili okvir
 2 leti garancije – polnilni in odtočni ventil
 25 let zagotavljanja rezervnih delov (od datuma prenehanja proizvodnje)
8. Pestra izbira aktivirnih tipk;
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 Montaža aktivirnih tipk je mogoča brez uporabe orodja
 S konstrukcijo je zagotovljena pravilna nastavitev globine – preprosta nastavitev regulirnih vijakov
Pri oblikovanju aktivirnih tipk smo črpali navdih iz čarobnosti poldragih in dragih kamnov ter mineralov. Nastala je linija izdelkov s kombinacijami oblik, barv in
materialov, ki bodo v kopalnico prinesli harmonijo narave. Predstavnika družine
podometnih splakovalnikov LIV-FIX 7512 in LIV-MOUNT 7512 lahko kombinirate z
aktivirimi tipkami družin Zircon, Ruby, Selenite ter Aplite.
Ativirna tipka: Ruby eco steklo-zelena

Ativirna tipka: Zircon eco pleksi-bela

ZNAMO PRISLUHNITI
Večinoma se z izzivi večjih posegov v kopalnico soočamo dvakrat v življenju, zato je kvaliteta celotnega procesa izrednega pomena, da bi končna rešitev
pomenila kvalitetno, funkcionalno in oblikovno dovršen prostor naše intime ter
sprostitve.
V celotnem procesu snovanja izdelkov in storitev, so predstavniki ciljnih javnosti izredno pomembni. Ključ snovanja rešitev v podjetju Kolektor Liv vidimo v
vključevanju končnega uporabnika in njegove uporabniške izkušnje, prodajnega
mesta in arhitektov, ki kopalnico izrišejo in svetujejo primerne elemente ter instalaterjev, ki nabor elementov postavijo do funkcionalne uporabnosti.
Narava izdelkov programa sanitarne tehnike LIV je zelo vezana na ciljno skupino instalaterjev, predvsem skupina izdelkov podometne tehnike. V procesu nakupa izdelkov podometne tehnike, je mnenje instalaterja ključnega pomena za
dokončno odločitev kupca in prav tako se kupci v večini primerov tudi najprej zatečejo po mnenje k instalaterju.

LIV V LETU 2013 - NOVOSTI ZA INŠTALATERJE
Zavedajoč se pomena kakovostne storitve in odgovornega ravnanja tako do
uporabnikov kot okolja, Kolektor Liv načrtuje serijo predstavitev novosti in tehničnih izobraževanj za instalaterje na različnih lokacijah po Sloveniji:
Ativirna tipka: Zircon eco steklo-pergamon

Datum

Kraj

17.01.2013

Ljubljana in Maribor

24.01.2013

Kranj in Celje

31.01.2013

Koper in Novo Mesto

14.02.2013 Nova Gorica in Murska Sobota

Ativirna tipka: Zircon eco steklo-zelena

Dostopnost

21.02.2013

Postojna in Slovenj Gradec

28.02.2013

Ljubljana in Ptuj

14.03.2013

Kranj in Celje

21.03.2013

Koper in Krško

28.03.2013

Jesenice in Črnomelj

HMV

To pa še ni vse.
Leto 2013 prinaša
instalaterjem vrsto
novosti in ugodnosti.
Obiščite naša tehnična
izobraževanja in se
prepričajte sami!
Za več informacij obiščite
spletno stran www.liv.si .

Kotni ventil
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YTONG MULTIPOR
KOT NOTRANJA TOPLOTNA
IZOLACIJA
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Že dolgo je znano, da so starejše stanovanjske stavbe
največji porabnik energije, predvsem fosilnih goriv. Šele
gospodarska kriza pa je privedla do tega, da je tudi država
začela resneje razmišljati o energijski prenovi starejših stanovanjskih stavb.
Kjer so možnosti za klasično izvedbo dodatne toplotne
izolacije na zunanji strani ovoja stavbe, se večjih težav pri
izvedbi ne pričakuje. Sama izvedba ne posega v notranjost,
zato je življenje in delo med sanacijo nemoteno, pa še uporabne bivalne površine ne zmanjšujemo.
Več težav nastopi, ko dodatne toplotne izolacije ni mogoče vgraditi na zunanji strani in je edina možnost vgradnja
dodatne toplotne izolacije na notranji strani ovoja stavbe.
Pri večini spomeniško zaščitenih objektov ni mogoče posegati v zunanjost, pri večstanovanjskih stavbah lahko naletimo na pluralizem interesov, pa tudi posamezni etažni
lastnik se lahko samostojno odloči za energijsko sanacijo
svojega stanovanja.
Klasične izvedbe energijske sanacije stavb s toplotno
izolacijo na notranji strani so bile pogosto vprašljive zaradi nevarnosti kondenzacije vodne pare v konstrukciji. V primeru uporabe parnih zapor pa je bil povsem preprečen
prehod vodne pare skozi konstrukcijo. Razlog je bil v tem,
da imajo klasični toplotnoizolacijski materiali ali zelo visoko (µ manj kot 1,5; npr.: mineralna volna) ali relativno nizko
paroprepustnost (µ več kot 20; npr.: polistireni). Toplotnih
izolacij, ki bi imele paroprepustnost med 2 in 5 pa do sedaj ni bilo.

dne (µ) pare je pri toplotnoizolacijskih ploščah Ytong
Multipor enaka 3,
 Požarna odpornost: Ytong Multipor sodi v požarni
razred A1, skladno s standardom EN 13501-1, ne povzroča
dima ali škodljivih plinov,
 Prostorninska masa: Izolacijske plošče Ytong
Multipor imajo prostorninsko maso do 95 kg/m3,
 Tlačna trdnost: Srednja vrednost tlačne trdnosti je
večja od 200 kPa,
 Enostavno rokovanje in obdelovanje,
 Ostale lastnosti: Ytong Multipor je odporen na mikroorganizme in insekte, biološko neoporečen, mogoče pa
ga je tudi v popolnosti reciklirati, zaradi česar je tudi dobil
naziv »okolju prijazen gradbeni material«. Toplotno izolacijske plošče Ytong Multipor se izdeluje v dimenzijah:

YTONG MULTIPOR – sodoben toplotno
izolacijski material

Ytong Multipor za toplotno izolacijo
zunanjih sten z notranje strani brez
uporabe parne zapore

Klasičnim toplotno izolacijskim materialom se je pridružil nov toplotno izolacijski material za toplotno izolacijo zunanjih sten Ytong Multipor, ki združuje vse najpomembnejše lastnosti sodobnih gradbenih materialov:
 Toplotna prevodnost: Ytong Multipor ima toplotno
prevodnost λ = 0,042 W/mK, kar ga uvršča med toplotno
izolacijske materiale (λ < 0,05 W/mK),
 Paroprepustnost: Difuzijska upornost prehodu vo-

Dimenzije plošče / Količina
Dolžina x Širina = 60 x 39 cm
Debeline (cm)

Količina na paleti (m2)

5

33,70

6

28,08

8

21,06

10

16,85

12

14,04

14

11,23

16

9,83

Večje debeline (do 30 cm) je potrebno naročiti

Ytong Multipor je povsem naravna in okolju prijazna
toplotna izolacija, izdelana iz mineralnih materialov (kremenčev pesek, cement, apno, mavec, voda in aluminijev
prah za nastanek por), ki zagotavlja primerno toplotno zaščito starejših neizoliranih stavb na notranji strani. Za razliko od vlaknastih mineralnih izolacijskih materialov, kjer je
parna zapora nujno potrebna, je mogoče Ytong Multipor
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vgraditi brez parne zapore. Porozna struktura izolacijskih
plošč Ytong Multipor omogoča sprejemanje in oddajanje
vodne pare iz prostorov. S tem pa se uravnava primerno bivalno in delovno klimo. Penasti materiali (polistireni) zaradi
zaprte celične strukture in bistveno višje parozaporne vrednosti tega ne omogočajo.

Kateri se razlogi za uporabo izolacije
Ytong Multipor?
Toplotno Izolacijske plošče Ytong Multipor je mogoče
uporabiti pri novogradnjah in sanacijah ali renoviranju starejših stavb, spomeniško zaščitenih objektov, šol, vrtcev,
cerkev, bolnišnic, socialnih ustanov ter poslovnih stavb, saj
je z njimi mogoče doseči:
 Zunanji videz stavbe ostane nespremenjen,
 Ustrezno toplotna zaščito tudi pri spomeniško zaščitenih fasadah,
 Hiter odziv pri prekinjenem ogrevanju prostorov
(šole, cerkve, pisarne),
 Primerne bivalne pogoje,
 Ustrezno toplotno zaščito tudi v stavbah, kjer ni tehničnih možnosti za vgradnjo toplotne izolacije na zunanji
strani (zunanji gabariti bi po prenovi presegali dovoljene
okvire).

Toplotna zaščita
Izolacijske plošče Ytong Multipor so izdelane iz homogenega materiala s toplotno prevodnostjo λ = 0,042 W/mK,
ki omogoča izredne toplotno izolacijske vrednosti:

ali medetažnih plošč. S pomočjo klinastih plošč Ytong
Multipor je mogoče kvalitetno rešiti tudi take toplotne
mostove.
Šele termografija pokaže pravo kvaliteto izvedbe toplotne izolacije. Pogosto se dogaja, da tudi po sanaciji ostajajo
toplotni mostovi na stikih posameznih izolacijskih plošč ali
na stikih različnih konstrukcijskih elementov.

Masivna stavba brez toplotne izolacije – pogled od zunaj

Ista masivna stavba po izvedeni sanaciji s ploščami Ytong Multipor – pogled
od znotraj

S ploščami Ytong Multipor in ustrezno lahko izolacijsko
lepilno malto je mogoče kvalitetno toplotno sanirati vse vrste zunanjih zidov z notranje strani brez kakršnihkoli toplotnih mostov.

Toplotna upornost sloja R (m2K/W)
Debeline (cm)

R (m2K/W)

5

1,19

6

1,43

8

1,90

10

2,38

12

2,86

14

3,33

16

3,81

Večje debeline (do 30 cm) je potrebno naročiti

Požarna zaščita
Plošče Ytong Multipor so negorljive, sodijo v najvišji razred požarne zaščite A1. V primeru požara, skupaj z lahko
malto Ytong Multipor, zagotavljajo popolno požarno zaščito. Tudi pri najvišjih temperaturah se ne sprošča niti dim,
niti škodljivi plini, kar predstavlja veliko prednost pri iskanju
požarno varnih poti.

Kvalitete izvedbe toplotne izolacije –
toplotni mostovi
Pri izvedbi toplotne izolacije na notranji strani se pogosto pojavijo toplotni mostovi na mestih predelnih sten

Primer spomeniško zaščitene stavbe, ki je na notranji strani toplotno izolirana
s ploščami Ytong Multipor

Zaključek
Če je do sedaj veljalo, da je izvedba toplotne izolacije na
notranji strani stene le skrajna možnost, se z uporabo toplotno izolacijskih plošč Ytong Multipor razmišljanje povsem
spremeni. Toplotno izolacijske plošče Ytong Multipor ponujajo odlično toplotno in požarno zaščito ter zagotavljajo
primerne bivalne pogoje tudi brez uporabe parne zapore.
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VIESSMANN –
NAČRTOVANJE SODOBNIH
OGREVALNIH NAPRAV IN
NJIHOVO VKLJUČEVANJE V
ENERGETSKE SISTEME
Seminar za projektante, hotel Piramida, Maribor, 25. 10. 2012
Dne 25. 10. 2012 je podjetje VIESSMANN organiziralo seminar za projektante v Hotelu Piramida v Mariboru.
Omenjenega seminarja se je udeležilo približno 25 projektantov, med drugim tudi predstavnik revije ENERGETIK.
V uvodnem delu je g. Etbin Stropnik, direktor podjetja VIESSMANN, s sedežem v Mariboru, prijazno pozdravil udeležence seminarja in v grobem predstavil tematiko
seminarja.

I. SKLOP
Predstavitev sodobnih ogrevalnih naprav podjetja
Viessmann in njihovo vključevanje v sodobne ogrevalne sisteme, Slavko Može, referent šolanja in vodja tehnične službe.

g. Etbin Stropnik, direktor podjetja VIESSMANN – pozdravni govor

g. Slavko Može: Novosti v prodajnem programu podjetja VIESSMANN

Trenutna situacija na slovenskem trgu nikakor ni rožnata.
Finančna kriza, zmanjšanje investicij, propad velikih podjetij, so dodobra zamajali slovensko gospodarstvo. Cene energentov so dobesedno podivjale. Na drugi strani pa moramo
upoštevati zakonske okvirje kot so: PURES2,uredba o emisiji
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, subvencije
in krediti EKO sklada ter drugih.
PURES2 zahteva obvezno uporabo kondenzacijske tehnike pri kurjenju s plinom, omejitev maksimalnega temperaturnega režima na 55 °C pri ogrevanju in na 70 °C pri
ogrevanju sanitarne vode, pri uporabi toplotne črpalke je
temperaturni režim omejen na 35 °C za talno ogrevanje in
45 °C za konvektorje.
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednje velikih
kurilnih naprav omejuje emisije prahu pri kurjenju s trdimi
gorivi, emisije CO, emisije NOx, omejujejo pa se tudi izgube
toplote z dimnimi plini. Omenjena uredba torej prelaga vso
odgovornost na končnega uporabnika.
V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi prodajnega
programa.
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Toplotne črpalke

g. Peter Komplet: SPTE – soproizvodnja toplote in elektrike

1. Plinska kondenzacijska tehnika
Kot smo že prej omenili, pride v poštev pri kurjenju s plinom le še kondenzacijska tehnika. Najprej smo si ogledali plinske stenske kondenzacijske kotle, širokega razpona
moči in možnosti o povezovanju v kaskade.
Vitodens 200 W, tako imenovan »paradni konj«, predstavlja glavnino prodajnega programa. Naslednje leto načrtujejo razširitev prodajnega programa s 125 in 150 kW plinskim stenskim kondenzacijskim kotlom.
Vitodens 200 W (tip WB2C) ima vgrajen Inox-Radial prenosnik toplote iz kvalitetnega nerjavnega jekla, kar zagotavlja veliko odpornost proti koroziji.
Prednosti:
 Lambda – ProControl regulacija zgorevanja,
 enostavna menjava vrste plina,
 visoka obratovalna zanesljivost,
 visok izkoristek in majhne emisije plinov.
Kotle Vitodens 200 W lahko povezujemo:
 v horizontalno kaskado – največ 8 kotlov,
 v vertikalno kaskado – največ 5 kotlov.
Vitodens 100-W, Vitodens 111-W, zmogljivosti od 6,5 do
35 kW – idealna za sanacijo obstoječih blokovskih stanovanj.
Pri kotlu Vitodens 100/111 je enostavnejša regulacija, nima
Lambde Pro Control kot Vitodens 200.
V primeru potreb po večjih močeh, se uporabljajo plinski
kondenzacijski kotli, modela Vitocrossal do 1.400 kW.
Vitocrosal 200/300 ima vertikalno nameščene izmenjevalne površine Inox – Crossal za visoko obratovalno zanesljivost in dolgo dobo uporabe.
Kotle Vitocrossal lahko prav tako povezujemo v kaskado. V kolikor imamo v sistemu kondenzacijski in nizkotemperaturni kotel, je kondenzacijski kotel vedno vodilni kotel.
Vitotrans 300 – kondenzacijska tehnika za olje/plin,
zmogljivosti do 600 kW.
Nizkotemperaturnemu kotlu se prigradi kondenzacijski
prenosnik toplote, katerega uporabljamo vedno, ko imamo
oljno kondenzacijsko tehniko.

Visoka grelna števila so odlika vseh Viessmannovih toplotnih črpalk. Zaradi vse višjih cen energentov, postajajo
toplotne črpalke vse bolj zanimive za ogrevanje novozgrajenih individualnih hiš, obnovljenih starih hiš, kakor tudi za
ogrevanje večstanovanjskih objektov.
Vitocal 300-G od 6 do 17 kW – toplotno črpalko odlikuje
celoletna visoka učinkovitost, vsled inovativnega RCD sistema z elektronskim ekspanzijskim ventilom. Nova regulacija
Vitotronic zagotavlja enostavno rokovanje, zvočno optimirana konstrukcija naprave pa tiho delovanje.
V prodajnem programu pa so tudi toplotne črpalke zemlja-voda Vitocal 300-G, večjih moči od 21 do 58,9 kW.
Podobno kot kondenzacijski kotli, se lahko tudi toplotne črpalke vežejo v kaskado.
Vitocal 200-S – toplotna črpalka, split izvedbe pa je prava prodajna uspešnica.
Imamo dve izvedbi:
 novogradnja: ogrevanje/hlajenje
 posodabljanje: samo ogrevanje
Vitocal 350 A – zrak/voda, z notranjo ali zunanjo postavitvijo, primerna zlasti za posodabljanje ogrevalnih naprav.
Pri tej toplotni črpalki zrak – voda je hranilnik toplote vedno obvezen.
Toplotne črpalke večjih zmogljivosti (za ogrevanje šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov, blokov,…) izdeluje
Viessmannovo hčerinsko podjetje KWT iz Švice.

Solarni sistemi
Vitosol 200-F ploščati kolektor za ogrevanje sanitarne
vode in podporo ogrevanju.
Vitosol 100-F - samo za ogrevanje sanitarne vode
Vakuumski cevni kolektorji Vitosol 200 in 300-T bodo v
naslednjem letu zamenjani z novimi modeli sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode ali za podporo ogrevanju.
Veliki solarni sistemi so izvedeni za specifično situacijo, kjer so različne komponente združene v celoviti sistem.
Ciljna skupina velikih solarnih sistemov so tisti uporabniki, ki
potrebujejo toploto v obdobju intenzivnega sončnega se- 

Udeleženci seminarja
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vanja v poletnem času – ta toplota se uporablja večinoma
za ogrevanje sanitarne vode – večstanovanjske stavbe, hoteli, bolnišnice, domovi upokojencev, kopališča,…). Pri velikih solarnih sistemih je ciljna stopnja solarne pokritosti 30
– 40 %.

Kotli na trda goriva
Vitoligno 300-P je kotel na lesne pelete, z območjem toplotne moči od 4 do 48 kW, ki z inovativno tehniko dosega
izkoristek do 95 %. S pomočjo lambda sonde in temperaturnega tipala je zagotovljena odlična kvaliteta zgorevanja.
Dovod goriva iz skladišča pelet, do Vitoligno 300 P je urejen
z vakuumskim sesalnim sistemom ali s sistemom s polžem.
Kotle večjih moči za kurjenje s poleni izdeluje
Viessmanovo hčerinsko podjetje KÖB in Mawera.

Regulacijska oprema
Večina kotlov ima vremensko vodeno regulacijo
Vitotronic. Omenjena regulacija se uporablja tudi za večkotlovne naprave.
Vitodata server omogoča nadzor kotlovnic preko interneta. Najbolj enostavni nadzor je preko mobilnega telefona.

Uporaba glikola v ogrevalnih sistemih
Pomembno je, da uporabljamo samo glikol, ki je za to
predpisan. Solarni glikol za to ni najbolj primeren. Če ni neke
bistvene potrebe, raje uporabljajte vodo kot glikol, oziroma
ločite kotel od sistema s prenosnikom toplote.
Po zaključku I. sklopa predavanj smo se z veseljem odzvali prijaznemu povabilu organizatorja na kosilo.

II. SKLOP
SPTE - Soproizvodnja toplote in elektrike, Peter
Komplet, vodja inženiringa
SPTE je sočasno pridobivanje mehanske energije, ki jo
pretvarjamo v električno in termično energijo (toploto). Pri
SPTE privarčujemo do 20 % primarne energije. Načeloma
smo vezani na elektro in plinsko omrežje. Osnovno pravilo
pri SPTE: brez odvzema toplote ni elektrike, brez elektrike ni
profita, brez profita ni SPTE.
Tržni deleži SPTE: 70 % zemeljski plin, 20 % bioplin, 8 %
ELKO, 1 % UNP, 1 % biodizel.
Na Danskem naredijo največ elektrike iz SPTE. Takoj za
njimi so Finci. Po številu naprav SPTE pa držijo primat Nemci.
Vgradnja SPTE je smiselna takrat, ko toplotna moč SPTE
naj ne bi presegla 30 % instalatiranih toplotnih kapacitet.
Vitobloc 200 – SPTE naprave na osnovi plinskega motorja z notranjim izgorevanjem.
SPTE naprave Vitobloc 200 TM – xx/xx na zemeljski plin
ali bio plin
Modul izvedba – vsi elementi so v enem ohišju. Vse naprave uporabljajo sinhro generator.
Izkoristki SPTE naprave so okoli 90 %. Trenutno ne pozna-

Ogled referenčne SPTE naprave na EPF v Mariboru

mo nobene naprave na trgu, ki bi dosegla takšne izkoristke.
SPTE naprava je serijsko opremljena z dodatnimi rezervoarji za olje.
SPTE deluje kot primarni generator toplote in proizvaja
toploto tako, da se vedno vključi v obratovanje kot prvi in
izključi kot zadnji. Vsaka naprava dela že v tovarni.
Težave pri obratovanju je možno preprečiti z naslednjim:
SPTE naj ima konstanten pretok, plinotesno izvedbo, zrak za
zgorevanje in hlajenje mora biti obvezno brez prahu in halogenov, priključni kabel naj ima zadosten presek, naprava naj
ima zadosten prostor za uporabo ter vzdrževanje.
Vitotwin 300 W - SPTE naprave na osnovi stirling
motorja.
SPTE naprava je smiselna tudi za eno ali dvo – družinsko hišo. Delež porabe električne energije je zanemarljivo
majhen.
Prednosti:
 Idealno za modernizacijo družinskih hiš – sočasno
ogrevanje in elektrika.
 Stirlingov motor 1kWel, 6kWth, 96 % izkoristek.
 Vršni kotel – plinski kondenzacijski Vitodens 200.
 Stirlingov motor ne potrebuje vzdrževanja.
 Zelo tiho obratovanje.
 Enostavna vgradnja in kompaktne dimenzije.
 Subvencije za proizvedeno elektriko.
Nekatere reference vgrajenih SPTE naprav:
 EPF Maribor,
 Hotel Donat Rogaška Slatina,
 Študentski servis Maribor,
 OŠ Bresternica
Do danes je bilo vgrajenih 20 SPTE naprav.
Po vsakem sklopu predavanj in tudi med predavanji se
je razvila živahna diskusija.
Podjetje VIESSMANN organizira tudi posamezne seminarje za projektante. Za konkretne projekte ponujajo podporo s strani specialistov za posamezne proizvode.
V zaključnem delu smo si ogledali referenčno SPTE napravo, katero so pravkar spuščali v pogon v starem delu
Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru.
Olga Poslek (foto: OP)
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Lokalna energetska
agentura
Spodnje Podravje
Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj SI-Slovenija
Tel: 05 99 74 658, Faks: 05 99 78 002
www.lea-ptuj.si, E-mail: info@lea-ptuj.si
Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje,
zavod za promocijo ter pospeševanje trajnostnega
energetskega razvoja (LEA Ptuj) je ustanovila Mestna
občina Ptuj na podlagi uspešne prijave za njeno sofinanciranje iz programa Inteligentna energija Evrope.
Delovanje LEA Spodnje Podravje pokriva naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornavo,
Gorišnico, Hajdino, Juršince, Kidričevo, Majšperk,
Makole, Markovce, Oplotnico, Ormož, Podlehnik,
Poljčane, Ptuj, Rogaško Slatino, Rogatec, Trnovsko
vas, Slovensko Bistrico, Slovenske Konjice, Središče
ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti
Tomaž, Zavrč in Žetale.
Glavna naloga agenture LEA Spodnje Podravje je
izvajanje energetskega upravljanja občin, ki zajema
izvajanje lokalnega energetskega koncepta, energetskega knjigovodstva javnih stavb in izdelavo energetskih izkaznic stavb. Za občine izvajamo tudi:
 kompletne dejavnosti energetskih rekonstrukcij objektov in sistemov javne razsvetljave: razširjeni
energetski pregled, izdelavo PZI projektov rekonstrukcije, izdelavo IP in DIIP, vlog za pridobitev nepovratnih
sredstev za rekonstrukcijo, nadzor nad rekonstrukcijo
v imenu investitorja;
 izdelavo in obnovo lokalnih energetskih koncep-

tov občin, izdelavo terminskih planov ter izvajanje aktivnosti, vključno s poročanjem izvajanja LEK resornim
ministrstvom;
 projektiranje energetskih rekonstrukcij in
nadzor;
 energetsko upravljanje občin, ki zajema permanentno svetovanje s področja energetike, iskanje finančnih sredstev za doseganje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije, koordiniranje
in/ali izvajanje aktivnosti ter ukrepov iz lokalnih energetskih konceptov;
 izdelovanje študij izvedljivosti, idejnih in drugih
študij na energetskem ter z energetiko povezanimi
področji;
 izvajanje domačih in mednarodnih projektov z
namenom nuditi občinam dodatne in cenejše storitve
na področju trajnostnega energetskega razvoja;
 razširjene energetske preglede stavb in industrije po predpisani metodologiji RS, z namenom poiskati ekonomsko sprejemljive ukrepe za doseganje energetskih prihrankov;
 iskanje investitorjev, povezovanje občin in investitorjev, iskanje priložnosti za investicije v URE in OVE
(pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter uvajanje
ESCO).

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

E-pošta: janez.petek@steng-nccp.si, http://www.steng-nccp.si
Tel.: 02 620 87 17 , Faks: 02-620 87 18
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SUHOMONTAŽNI SISTEM
PLOSKOVNEGA OGREVANJA
UPONOR
Velika učinkovitost, kratek čas polaganja

Pri adaptacijah starih zgradb se
pogosto pojavijo potrebe po vgradnji talnega ali stenskega ogrevanja,
saj se običajno investitorji odločijo za
vgradnjo ogrevalnega sistema, ki deluje najbolj učinkovito in tudi najbolj
varčno. Nemalokrat pa se ob takšni
odločitvi pojavijo težave z razpoložljivo višino tal, ki je potrebna za zadostno toplotno izolacijo in vgradnjo
talnega ogrevanja ter pa tudi problem
še dovoljene maksimalne obremenitve talne konstrukcije (npr.: pri lesenih
medetažnih konstrukcijah).
Ena od rešitev omenjenih težav je
Uponorjev sistem suhomontažnega
talnega ogrevanja, ki omogoča hitro
in čisto vgradnjo s pomočjo posebnih
suhomontažnih talnih plošč. S tem je
zagotovljena takojšnja vselitev (tal ni
potrebno sušiti pred vgradnjo zaključnih talnih oblog).

Trije prefinjeni elementi
Uponorjev sistem suhomontažnega talnega ogrevanja je sestavljen iz
treh elementov: suhomontažne plošče, plošče za prenos toplote in ogrevalnih cevi. V kombinaciji s suhomontažnimi, predfabriciranimi ploščami
iz mavčnih vlaken (npr. Knauf Brio)
se doseže zelo majhna statična obremenitev (samo 25 kg/m2). To predstavlja pomembno prednost pri vgradnji
tega sistema na lesene konstrukcije (npr. lesene hiše). Sama sestava tal
zagotavlja odlične pogoje za hitro re-

gulacijo temperature (oz. hiter odzivni čas).

Suhomontažne plošče za
vsakršno podlago
Integrirani utori na suhomontažni
plošči se popolnoma prilegajo plošči za prenos toplote in Uponorjevim
ogrevalnim cevem. Suhomontažno
ploščo je potrebno enostavno položiti na tla, biti mora poravnana in, če
je potrebno, tudi dodatno toplotno
izolirana. V tako položene plošče je
potrebno vstaviti ploščo za prenos
toplote tam, kjer so predvidene ogrevalne cevi. Na koncu pa se vgradijo Uponorjeve ogrevalne cevi (MLCP
14x2 mm ali PE-Xa 14x2 mm).
Razmak med cevmi je odvisen od
ogrevalnih zahtev in je lahko 150 mm,
225 mm ali 300 mm. Med Uponorjevo
suhomontažno ploščo in suhomontažno predfabricirano ploščo iz mavčnih

Shematski prikaz sestave tal

Uponor suhomontažna plošča

vlaken je potrebno vgraditi PE folijo,
debeline min. 0,2mm.

Vgradna višina
Pri modernizaciji stare zgradbe
ali tudi gradnji nove zgradbe je konstrukcijska vgradna višina sistema talnega ogrevanja izredno pomembna.
Uponorjev sistem suhomontažnega talnega ogrevanja je najtanjši suhomontažni sistem vgradnje talnega
ogrevanja, saj znaša minimalna vgradna višina samo 50 mm. Pri novih
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Uponor suhomontažne plošče s ploščami za
prenos toplote

zgradbah se bo vgradna višina povečala med 56 mm in 65 mm, kar je odvisno od specifičnih zahtev po dodatni
udarno-zvočni izolaciji.

Prednosti:
 nizka vgradna višina tal: od 50
mm
 kratek čas vgradnje, obenem pa
je tudi takoj pohoden, če se kombinira s suhomontažnimi talnimi ploščami
 minimalna statična teža: 25 kg/
m2 s suhomontažnimi talnimi ploščami in 61 kg/m2 s cementnim estrihom,
KB 650

Hitro prekrivanje sistema talnega ogrevanja s
Knauf Brio ploščami
(foto: Bernd Ducke)

Primerno tudi za stensko ogrevanje

 primerno za univerzalno uporabo suhomontažnih plošč
 hiter odzivni čas z majhno
akumulacijo
 popolna svoboda pri postavljanju opreme in pohištva, ni vidnih radiatorjev, ki ovirajo kreativnost pri
projektiranju
 toplotna oddaja preko velike
površine omogoča nižjo temperaturo
zraka za 1-2° C, v primerjavi s konvencionalnimi radiatorji
 manjši pretok prahu, kar pomeni
zmanjšanje potreb po čiščenju
Poleg navedenega nudi Uponor

široko paleto proizvodov za sistem
vodovoda, radiatorskega ogrevanja
in ploskovnega ogrevanja. Za dodatne informacije kontaktirajte podjetje
TITAN d.d., ki je uradni zastopnik podjetja Uponor v Sloveniji.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Suhomontažno talno
ogrevanje
H I T R O I N E N O S TAV N O Z A V G R A D N J O

Stroškovno in energijsko učunkovito ogrevanje in
hlajenje za poslovne in stanovanjske stavbe
Nizka konstrukcija tal od 50 mm naprej
Kratek čas vgradnje; v kombinaciji s predfabriciranimi
ploščami iz mavčnih vlaken so tla takoj pohodna
Majhna statična teža : 23 kg/m2 v kombinaciji s
predfabriciranimi talnimi ploščami
Primerno za univerzalno uporabo suhomontažnih
plošč

Za več informacij:
TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
(01) 8309 168 tehnična služba
F (01) 8309 171
E pc5@titan.si
W www.titan.si
www.uponor.si
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IZOGNIL SEM SE
NEPOPRAVLJIVI NAPAKI
Odločitev za gradnjo zidane pasivne hiše je nastala kot posledica več
različnih, deloma tudi naključnih dogodkov. Od vsega začetka sem želel
zgraditi čim bolj energetsko varčno
hišo, pri čemer naj bi ohranil tradicionalno obliko in izgled hiše. Osebno so
mi tehnike in postopki zidanja z opeko
blizu, zato je bila odločitev za zidano
hišo sama po sebi umevna.
Seveda se je ob poplavi informacij
o materialih, sistemih in rešitvah zataknilo že ob načrtovanju. Glavno pozornost sem namenjal debelini izolacije,
pri čemer nisem pazil na rešitve detajlov, prezračevanja, itd. Šele napovedani razpisi Eko sklada so me vzpodbudili, da sem se obrnil na strokovnjake, z
znanjem in izkušnjami pri načrtovanju
pasivnih hiš, kjer smo projekt prevetrili, rešili detajle za minimizacijo toplotnih mostov, na novo sprojektirali
strojne instalacije ogrevanja in prezračevanja ter izbrali ustrezne materiale
tako, da je hiša ustrezala standardom

Brušena opeka in PTH DRYFIX.extra lepilo

pasivne hiše. Ob spoznavanju problemov in njihovih rešitev, sem spoznal
pomembnost celovitega načrtovanja
hiše v fazi projektiranja.
Na začetku sem bil mnenja, da
je sistem prezračevanja v hiši eden
od nepotrebnih luksuznih stvari.
Navsezadnje, koliko hiš dandanes pa
ima prezračevanje in v vseh se normalno živi. Pozabljamo pa, da dandanes težko kupiš tako slaba okna, da
ne bi tesnila. Tega se malokdo zaveda
in investicija v nova okna je običajno
prvi korak pri obnovi hiše ali stanovanja. Rezultat pa je zaradi nerešenih toplotnih mostov in nezadostnega zračenja prav hitro plesen, kar sem
doživel tudi sam v prejšnjem stanovanju. Dodatni stroški zaradi vgraditve
prezračevalnega sistema z vračanjem
toplote odpadnega zraka so bili pokriti že s tem, da sem se odpovedal nekaterim dragim in tudi slabim rešitvam
(npr. namesto drsne panoramske stene sem vgradil fiksno zasteklitev) in s

tem poleg racionalizacije stroškov odstranil potencialno najbolj problematične komponente hiše.
Pomembna odločitev je bila izbira
sistema opeke. Sam sem bil mnenja,
da naj zid sam predstavlja le nosilno
vlogo, fasada ustrezne debeline pa
vlogo toplotne izolacije. Ključni faktor, ki je premaknil tehtnico k izbiri sistema POROTHERM DRYFIX so bile njegove toplotno izolacijske lastnosti, saj
so omogočile dosego standarda pasivne hiše z debelino izolacije 20 cm,
ki je bila mišljena že v samem začetku.
Dodaten strošek zidu zaradi dražjega
materiala pa se je pokril s prihrankom
pri toplotni izolaciji, z izredno hitro in
natančno gradnjo, ki je zahtevala bistveno manj ur dela kot pri klasični zidavi z malto, cenejšimi rešitvami toplotnih mostov pri betonskih stebrih
in vezeh ter vgradnjo oken, saj zaradi dobrih lastnosti opeke oken ni bilo
potrebno vgrajevati v izolacijski ovoj.
Rešitve toplotnih mostov so se izkazale v praksi že prvo zimo, ko smo
hišo minimalno ogrevali na 12-15 °C,
da so lahko pleskarji z izravnalno maso
obdelali in zbrusili stene. Hiša je bila
še brez fasadnega ovoja in pri zunanji
temperaturi -10° C je bila kondenzacija po kotih, kjer se stikajo horizontalne in vertikalne vezi minimalna ter ni
ovirala pleskarjev pri delu.
Vsakdo lahko z neomejeno količino denarja zgradi super hišo.

Pasivna opečna hiša Belica

17
November 2012

Z dobro načrtovanimi inštalacijami zmanjšamo porabo energije

Umetnost pa je zgraditi hišo, ki bo bistveno boljša, a cenovno primerljiva z
navadno gradnjo. Ko je projekt do potankosti dodelan, se ga morajo izvajalci natančno držati. Pri izvajalcih sem
naletel na različne odzive. Nekateri
so novosti sprejeli lažje, nekateri težje. Vsekakor pa sem ugotovil to, da če
bi se lotil zidave z nedovršenim projektom, lastnim znanjem, za katerega
sem na začetku mislil, da ga imam dovolj in medsebojno neusklajenimi nasveti mojstrov za posamezne sklope,
bi naredil nepopravljivo napako.
Po dobrem letu bivanja v hiši, lahko mirno rečem, da je hiša izpolnila
vsa pričakovanja glede porabe ener-

Hiša Jankovec

gije, udobja bivanja in zdrave klime.
Še več, izkazala se je tudi kot presenetljivo nezahtevna iz stališča regulacije
temperature, saj zaradi dobre akumulacije toplote, v roki z visoko izolativnostjo ovoja, tudi daljši izpadi električnega omrežja v najhuši zimi niso
prinesli nobenih težav.
Pri gradnji naše hiše so se v praksi
izkazale vse prednosti, ki jih nudi sistem POROTHERM DRYFIX: čisto gradbišče, hitra, natančna gradnja in enostavne prekinitve toplotnih mostov
ter nejeverni pogledi mimoidočih.
Če povzamem, izbira opeke je bila bistveno enostavnejša od izbire barve
fasade.

Ogrevanje opečne pasivne hiše s kaminom
na pelete

Aktualni podatki o gradnji so objavljeni na facebook.com (klasična pasivna gradnja).

Marko
Jankovec,
investitor

Hiša stoji na obrobju Ljubljanske
kotline v smeri Polhovega Gradca.
Hiša je zasnovana kot klasična dvokapnica s frčado na južni strani
objekta. V pritličju so urejeni dnevno bivalni prostori s kuhinjo, kabinetom, kopalnico in tehničnimi
prostori. V mansardi s kolenčnim zidom, višine 1,6 m so spalni prostori
s kopalnico.
Hiša je bila prvotno načrtovana
kot dobra nizkoenergijska hiša, ker
je investitor želel pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada, je poiskal
strokovnjake za pasivno gradnjo.
Rezultat je pasivna hiša iz opeke
POROTHERM PROFI, zgrajena po
sistemu Zelene gradnje, ki dosega
vse osnovne standarde, predpisane
za pasivno gradnjo.
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JUB DESIGN STUDIO
PRAZNUJE DRUGI ROJSTNI
DAN
Brezplačne delavnice različnih tehnik in ugodnosti za obiskovalce JUB
Design Studia

JUB Design Studio iz Dola
pri Ljubljani letos praznuje že
svoj drugi rojstni dan, zato
JUB tudi v novembru pripravlja veliko zanimivih aktivnosti. Poleg brezplačnih delavnic, ki bodo potekale v
popoldanskem času, bodo
za obiskovalce pripravili tudi
nagradno žrebanje, razstavno-prodajni salon pa so že
opremili z novimi vzorci dekorativnih tehnik, ki so med
kupci čedalje bolj priljubljene.

JUB Design Studio v prenovljenem prodajno- razstavnem salonu predstavlja obsežen program svojih izdelkov
in storitev. Obiskovalci lahko v
njem najdejo veliko kreativnih
idej za vsak dom in izvirne rešitve za zaščito ter dekoracijo
notranjih zidnih površin, fasadnih površin, lesa in kovine. Na
posebnih izvlečenih panojih je
nanesenih preko 350 barvnih
odtenkov po JUB barvni karti,
kar omogoča večplastno barvno kombiniranje. Predstavljeni
so tudi najnovejši barvni trendi
in modne barvne kombinacije.

V galeriji barv in ometov
je predstavljenih prek 350 odtenkov barv in ometov po
barvni karti JUB na večjih površinah, kar olajša predstavo v
prostoru ter pripomore k preprostejši odločitvi glede izbora
barve zaključnega fasadnega
sloja. V galeriji fasadnih sistemov JUBIZOL so predstavljeni
različni toplotnoizolacijski materiali kot del fasadnega sistema JUBIZOL in gradbeni detajli
s poudarkom na njihovi izvedbi.
Najatraktivnejši del je dekorativni kotiček, ki vključuje
predstavitve dekorativnih ob-

delav površin, z različnimi tehnikami nanosa pa so prikazani
izdelki Marmorin (dekorativni
akrilni kit), Artcolor (dekorativni gel, namenjen za slikovite
in fantazijske obdelave zidnih
površin v stanovanju), Decoral
(mineralni omet), Jubosil antik
(fasadna barva, namenjena dekorativni obdelavi fasadnih in
notranjih fino ali grobo ometanih zidnih površin), Glamour
(pokrivna metalik zidna barva)
in šablone.
Za popolno opremo doma
je v JUB Design Studiu tudi kotiček keramike s programom
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Izdelava šablon

Hydrosol sistem, v katerem
so predstavljeni izdelki in programske rešitve za hidroizolacijo teras, balkonov, vodnih
zbiralnikov v zemljo vkopanih
delov, sanacijo poplavljenih
površin, sanacijo kopalnic, program interierja ter eksterierja
pa je zaokrožen s programom
za vgradnjo keramičnih ploščic.
V razstavnem salonu so na
enem mestu na voljo vse informacije, ki jih obiskovalci potrebujejo za lažjo odločitev glede
izbire barvnih kombinacij na
fasadi ali v notranjih prostorih,
hkrati pa so z nasveti na voljo
arhitekti, tehnični svetovalci in
prodajno osebje, ki obiskovalcem pomagajo pri izbiri ustreznih izdelkov ter s tem uresničitvi idej za dom.

tehnik in njihove obsežnosti,
je JUB razpisal termine po posameznih materialih. Delavnice
bodo letos potekale še 14.11. in
12.12.2012. Za več podrobnosti si poglejte JUB-ovo spletno
stran www.jub.eu . Zaželena je
predhodna prijava prek e-pošte: info@jub.si ali na brezplačni številki 080 15 56.

OPISI IZDELKOV
Marmorin
Marmorin je dekorativni
akrilni kit namenjen zahtevnejšim obdelavam notranjih zidnih
površin v bankah, gledališčih,
hotelih, zlatarnah, slaščičarnah,
kozmetičnih salonih in drugih
poslovnih objektih, estetsko pa

ga je možno vključiti tudi v obdelavo sten različnih stanovanjskih ambientov.
Gladkost obdelane površine, delna prosojnost in tipična struktura nanosa, ki kaže
mehke ali trde, ritmične ali neurejene poteze lopatice, dajejo
obdelanim ploskvam zanimiv
fantazijski navdih ali podobo
izbrane teksture kamna, usnja,
platna ali lesa. Dodatno premazovanje obdelanih površin z
Marmorin emulzijo zidni površini poveča lesk in vodoodbojnost, lažje in bolje pa jo lahko
vzdržujemo in čistimo.

Jubosil Antik
Jubosil Antik je na osnovi
kalijevega vodnega stekla iz-

delana lazurna zidna barva, namenjena dekorativni obdelavi
notranjih in zunanjih zidnih površin. Zanjo značilna prosojnost
in posebna tehnika nanašanja,
dajeta prebarvanim površinam
zanimiv - neenakomerno lisast,
arhaičen ter starinski izgled.

JUB Decor Glamur
JUB Decor Glamour je pokrivna zidna barva na metalik
osnovi vodne disperzije polimernih veziv. Namenjena je za
dekorativno obdelavo notranjih zidnih in stropnih površin,
kjer želimo atraktiven ter moderen kovinski oz. metalik izgled. Barva je primerna tudi za
izdelavo stenskih poslikav s JUB
Decor stenskimi šablonami.

Urnik brezplačnih
delavnic
Brezplačne delavnice dekorativnih tehnik, ki so vsebinsko
in praktično prilagojene tkim.
segmentu »naredi si sam«,
v JUB Design Studiu izvajajo
ob sredah s pričetkom ob 17.
uri. Prikaz tehnik, ki jih omogočajo materiali iz linije JUB
Decor, torej Glamour, ArtColor,
Marmorin, Jubosil Antik in njihovih kombinacij, pušča prosto pot ustvarjanju ter domišljiji vsakemu, tudi malo manj
izkušenemu domačemu mojstru. Zaradi velikega števila

V čem s
e
vaša hiš pa
a
počuti
najbolj
e?
Fasadni sistemi po meri
www.jub.eu
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OZNAČEVANJE
TEHNIČNIH IZOLACIJSKIH
MATERIALOV Z OZNAKO CE
JE SEDAJ OBVEZNO
Oznaka CE je zamenjala nacionalne certifikate; trgovci na debelo
bodo lahko prodajali zaloge proizvodov brez oznake CE do julija
2013.
Od 1. avgusta 2012 je označevanje tehničnih izolacijskih materialov z oznako CE obvezno. Tako se
končuje prehodno obdobje, med
katerim je bilo potrebno nacionalne standarde zamenjati z evropskimi. Za proizvajalce izolacije konec
prehodnega obdobja pomeni, da
od tega trenutka naprej lahko dobavljajo samo tehnične izolacijske
materiale, ki so v skladu z evropskimi standardi za proizvode in imajo
oznako CE. Evropska industrija tehničnih izolacijskih proizvodov je dobro pripravljena: na začetku leta je
bil Armacell prvi proizvajalec fleksibilne tehnične izolacije, ki je začel tržiti CE- certificirane proizvode.
Večina drugih vodilnih proizvajalcev mu je sledila samo nekaj mesecev kasneje z ustreznim certificiranjem svojih tovarn.

je olajšati prosto trgovino v Evropi in
pokazati skladnost z usklajenimi standardi. Čeprav oznaka CE ni zagotovilo
kvalitete, je zelo pripomogla k razvoju
evropske izolacijske industrije. S sprejetjem evropskih standardov za proizvode, je bil prvič ustvarjen obvezen
okvir za ključne lastnosti tehničnih
izolacijskih materialov, kot so toplotna
prevodnost, upornost prehodu vodne
pare, obnašanje v ognju, tolerance,
itd. Tako dosežena transparentnost
omogoča projektantom, distributerjem in monterjem hitro ter neposredno primerjavo med proizvodi v ponudbi. Poleg tega oznaka CE ustvarja

večjo pravno varnost pri označevanju
in montaži tehničnih izolacijskih proizvodov, imela pa bo tudi trajen pozitiven učinek na trgovanje v Evropi.

Evropska požarna
klasifikacija
Ena izmed pomembnih sprememb
je, da so do sedaj veljavne nacionalne
požarne klasifikacije, kot sta na primer nemška požarna razreda B1 in B2
ter španski požarni razred M1, zamenjali standardizirani evropski požarni
razredi. Nova klasifikacija uporablja
sedem požarnih razredov od A do F,
ki so že v veljavi za druge gradbene

Hitra primerjava
proizvodov v ponudbi
Oznaka CE označuje in vidno kaže,
da proizvod izpolnjuje zahteve evropske Direktive o gradbenih proizvodih
ter Uredbe o gradbenih proizvodih.
Oznaka CE bo postopoma zamenjala veliko nacionalnih potrdil in certifikatov. Nacionalna potrdila se bodo
zahtevala za posebne zahteve in vrste uporabe. Glavni namen oznake CE

Slika 1: S proizvodi Armaflex je Armacell prvi proizvajalec, ki je ponudil CE- certificirane fleksibilne
izolacijske materiale

21
November 2012

Pojasnilo identifikacijske oznake
proizvoda
FEF – EN14304 – ST(+)110 – ST(-) 50 – CL 300 MU
7000 RTF: razred BL-s1,dO
FEF - fleksibilna elastomerna pena (Flexible
Elastomeric Foam)
EN 14304 evropski standard za
Toplotnoizolacijske proizvode za opremo stavb
in industrijske inštalacije - Proizvodi iz fleksibilne elastomerne pene (FEF) - Specifikacija
ST(+)110 - najvišja temperatura uporabe
(maximum service temperature), v tem primeru:
110 °C
ST(-)50 - najnižja temperatura uporabe (minimum service temperature), v tem primeru: -50
°C
CL 300 - raven topnih kloridnih ionov (CL je
kemijski simbol za klor), v tem primeru: 300
MU 7000 - upornost prehodu vodne pare
(µ-dejavnik, izgovarjamo kot meu koeficient), v
tem primeru: 7000
RTF: Class BL-s1,d0 - odziv na požar (ReactionTo-Fire), v tem primeru:
B, nizka vnetljivost; podpisani L označuje linerne (linear) proizvode kot so cevi;
s označuje klasifikacijo dima, v tem primeru: 1;
d klasifikacijo kapljanja, v tem primeru: 0
d klasifikacija gorečih delcev,v tem primeru: 0

proizvode. Za izolacijo cevi bo dodan
podpisan »L« (for »linear products = za
linearne proizvode«). Nove so tudi informacije o sproščanju dima in klasifikacije gorečih delcev, ki bodo označene s »s« in »d«. V evropskem požarnem

Explanation of the product designation code
FEF

Flexible Elastomeric Foam

EN 14304

European standard for ‘Thermal insulation products for building equipment and indus¬trial installations - Factory made flexible
elastomeric foam (FEF) products’

ST(+)110

maximum service temperature, in this case: 110 °C

ST(-)50

minimum service temperature, in this case: -50 °C

CL 300

level of soluble chloride ions (CL is the chemical symbol for chlorine), in this case: 300

MU 7000

resistance to water vapour transmission (µ-factor, pronounced: mew-factor), in this case: 7000

RTF: Class BL-s1,d0

Reaction-To-Fire, in this case:
B, of low flammability; the subscripted L stands for linear products such as tubes;
s denotes the smoke classification, in this case: 1;
d the classification for burning droplets, in this case: 0

Slika 2: Identifikacijska številka proizvoda na kartonu navaja informacije o pomembnih lastnostih proizvoda

preizkusu je večina proizvodov podjetja Armaflex dosegla razred B/BLs3,d0. Samo novi proizvod Armaflex
Ultima podjetja Armacell dosega nižjo gostoto dima in je klasificiran kot
BL-s1,d0 – najboljša požarna klasifika-

cija za fleksibilne tehnične izolacijske
materiale.

Konec prehodnega
obdobja
Novembra 2011 je bila uspešno 

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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certificirana Armacellova tovarna v
Münstru, ki je njegov največji proizvodni obrat na svetu, julija 2012 pa
je sledila zaključitev pridobitve oznake CE za elastomerne in polietilenske
izolacijske materiale v vseh evropskih
tovarnah. Prodajalci na debelo lahko
eno leto še vedno prodajajo izolacijske materiale brez oznake CE, ki so
jih kupili pred avgustom 2012. To seveda velja tudi za montažo proizvodov. To je določila Delovna skupina 16
Tehničnega odbora Evropskega centra za standarde CEN/TC 88. Tehnični
bilten o »oznaki CE za toplotno- izolacijske materiale« in seznam pogosto
postavljenih vprašanj o oznaki CE ter
odgovorov na njih lahko najdete pod
»Technical Information« (Tehnične informacije), na spletni strani podjetja
Armacell na območju za prenašanje
datotek.
Armacell in njegov predhodnik
Armstrong Insulation Products sta

igrala pomembno vlogo pri evropskem delu za standardizacijo in sta
sodelovala pri usmerjanju procesa od
sredine osemdesetih let. Podjetje je z
razvojem proizvoda Armaflex, prve
fleksibilne izolacije za cevi, nareje-

ne iz elastomerne pene (FEF), v sredini petdesetih osnovalo popolnoma
novo vejo industrije. Zato je Armacell
še posebej predan oblikovanju evropskega procesa harmonizacije v tem industrijskem sektorju.

Armacell je proizvajalec tehničnih pen in vodilni na svetu
na trgu fleksibilnih tehničnih izolacijskih materialov.
V finančnem letu 2011 je imelo podjetje bruto letni
promet okoli 448 milijonov evrov. Skupina podjetij s
sedežem v Münstru v Nemčiji ima okoli 2.500 zaposlenih
v 19 tovarnah v 13 državah. Poleg znamke ARMAFLEX,
ki je vodilna znamka na področju fleksibilne tehnične
izolacije, podjetje proizvaja tudi termoplastične izolacijske materiale, obložne sisteme za izolacije, proizvode za
požarno zaščito in nadzor hrupa, posebne pene za široko
uporabo v industriji, šport in prosti čas. Več informacij o
podjetju lahko najdete na www.armacell.com.

NAJVEČJI PROJEKT
ENERGETSKE SANACIJE
BOLNIŠNICE V SLOVENIJI
Trideset let potratnega energetskega obratovanja Bolnišnice Izola je
končno zaključeno, saj je bil objekt po
večmesečnih pripravah in šestih mesecih zelo intenzivnega dela predan
investitorju v uporabo. S tem projektom se bo Bolnišnica Izola znebila slovesa energetsko potratnega objekta.
Po porabljeni energiji na m2 površine
se bo uvrstila med najvarčnejše slovenske bolnišnice.
Primerjalni podatki o rabi energentov nam pokažejo, da se bo poraba energije po sanaciji praktično
prepolovila. Pred sanacijo je bolnišni-

ca porabila letno preko 1.1 mio litrov
kurilnega olja in 4 mio kWh električne energije (specifična poraba preko
500kWh/m2/leto). Po sanaciji znaša
specifični prihranek kar 240kWh/m2/
leto, tako da se bistveno zmanjša poraba energije ob istočasni zamenjavi
klasičnih virov z obnovljivimi energetskimi viri.
In kako je bilo doseženo bistveno znižanje porabe energije za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje bolnišnice? Energetska študija je odkrila
vse značilnosti objekta, projektantska skupina je z uporabo sodobnih

principov klimatiziranja omogočila
optimalno izrabo odpadne energije
objekta, znižala rabo potrebne energije in zagotovila ustrezen delež obnovljivih virov energije.
Poleg obnovljene fasade z novo,
debelejšo izolacijo in novega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo
oken 0,95W/m2K, je najpomembnejši
element sanacije objekta zamenjava
dotrajanih oljnih kotlov z dvema polivalentnima toplotnima črpalkama
Climaveneta, serije ERACS. Ena od teh
ERACS2-WQ3202, sistem voda/voda,
hladilne moči 870kW, grelne 941kW,
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Princip delovanja naprave
Vroč primarni
Kompresor
krog
Vroče
Krog 1

Kondenzator

Kondenzator

Krog 2

Izločevalec
tekoče faze

Izločevalec
tekoče faze

Uparjalnik

Uparjalnik

Sprejemnik
tekoče faze

Sprejemnik
tekoče faze
Mrzlo

Uparjalnik

Mrzli primarni krog
izkorišča odpadno toploto iz celotnega sistema prezračevanja objekta
(150.000m3/h) preko vgrajenih prenosnikov toplote. Druga polivalentna
naprava ERACS2-Q/CA2422, sistem
zrak/voda, hladilne moči 554kW, grelne 571kW, služi za pokrivanje konic
pri hlajenju in ogrevanju in bo obratovala pretežno v prehodnem letnem
obdobju.
Vgrajeni kompaktni polivalentni
toplotni črpalki za 4-cevni sistem spadata med naprave, ki lahko istočasno
proizvajajo kakršnokoli razmerje hladne (7/12°C) in tople (45/50°C) vode
ob visoki energetski učinkovitosti,
merjeni s koeficientom totalne učinkovitosti TER. Ta predstavlja seštevek
učinkovitosti pri hlajenju in gretju, ki
je najvišji (tudi 8-9) pri istočasnem hlajenju ter gretju. V tem primeru se namreč vsa odpadna toplota, ki nastaja

pri proizvodnji hladne vode (hladilna
moč naprave + el. moč kompresorjev)
v celoti prenese na ogrevano vodo.
V modernih zgradbah prihaja vse
pogosteje do potrebe po istočasnem
hlajenju in gretju določenih delov
stavbe (različna lega prostorov, različni nameni uporabe) skozi celo leto.
Take potrebe rešujemo najučinkoviteje s 4-cevnim sistemom in vgrajenimi polivalentnimi napravami ERACS,
ki lahko v celoti nadomestijo klasičen sistem hladilnega agregata + kotlarne. Tak koncept hlajenja in gretja
omogoča poleg bistveno nižjih obratovalnih stroškov sistema tudi nižje
celotne stroške investicije, z bistveno krajšo dobo vračanja finančnega
vložka.
Glede na dosežene rezultate med
poskusnim obratovanjem novih naprav in celotnega sistema, krmiljenega



preko centralnega krmilnega nadzornega sistema, že lahko ugotovimo, da
spada energetska sanacija Bolnišnice
Izola med vzorne primere energetske
sanacije obstoječih energetsko potratnih objektov. Tako zahtevno nalogo
je bilo mogoče realizirati le z uporabo
najnovejših tehničnih rešitev in usklajenim delom strokovnjakov v vseh fazah od projektiranja, do realizacije ter
nadzora izvedenih del.
Veliko število vgrajenih naprav
Climaveneta ERACS in več kot 20 letne izkušnje s proizvodnjo relativno zahtevnih naprav so garancija, da
bo taka naprava uspešno zagotavljala v objektu hladno in toplo vodo na
energetsko najbolj racionalen način.
Sedaj je tudi v Sloveniji že kar nekaj
takih naprav večjih moči, ki uspešno
delujejo in občutno znižujejo obratovalne stroške ogrevalnih sistemov.



  

V����������������������������������������������������
���������������www.termoklima.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 sejmu AMBIENT, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču,
od 6. do 11. novembra 2012, v dvorani O / ODA, razstavni prostor 31.
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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PRILOŽNOSTI ZA VEČJO
ENERGETSKO UČINKOVITOST
Investicije v projekte učinkovite
rabe energije za naprave, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike in
imajo manjšo porabo energije, v
primerjavi s staro vgrajeno opremo,
veljajo za izredno smotrne v smislu
dolgoročnega zniževanja stroškov
energije. Velikokrat je denarja komaj dovolj za osnovno vzdrževanje,
za vlaganje v nove rešitve in opremo
pa ga pogosto zmanjka.

Do novih investicij s
kontraktingom
V Sloveniji smo v zadnjem času priča uspešnim zgodbam organizacij, ki
so pomanjkanje sredstev za nove investicije premostile s pogodbenim zagotavljanjem energije, ki ga v praksi
imenujemo kar kontrakting. To vključuje najem opreme, s čimer si organizacije zagotovijo novo opremo, a
se izognejo strošku nakupa. V Domu
starejših občanov Idila so glede na
njihove potrebe izbrali soproizvodno
enoto s skupno električno močjo nekoliko nad 30 kW in približno dvakrat
večjo toplotno močjo. Glede na predvideno porabo bodo kogeneracijske
enote delovale 4.000 ur in proizvedle
120 MWh električne energije. Vso električno energijo, ki jo bodo proizvedli, bo Dom Idila porabil sam, s tem
pa bodo privarčevali pri stroških elektrike. Skupno naj bi stroške oskrbe z
energijo zmanjšali za 11 odstotkov.

škodljivih plinov v okolje.Tudi Butan
plin je pridobil sredstva na podlagi programa za zmanjšanje energije
pri končnih uporabnikih, ki jih je na
prvem razpisu namenil za zamenjavo starih kotlov, ki so predhodno delovali na kurilno olje, mazut ali UNP,
(utekočinjen naftni plin) s kondenzacijskimi na plin. Na razpis so se lahko
prijavile pravne osebe in podjetniki. V
prihodnje je predvidena objava podobnega razpisa, ki bo poleg omenjenih ukrepov spodbujala še razširjene
energetske preglede objektov in programe ozaveščanja ter informiranja za
javni in zasebni sektor.

Prednosti kondenzacije
Kondenzacijski kotli delujejo podobno kot nizkotemperaturni, z drsečo regulacijo temperature ogrevalne
vode, v odvisnosti od zunanje temperature in omogočajo izkoristke tudi
nad 104 odstotki.
Bistvo kondenzacijske tehnologije je, da so temperature, ki nastajajo
pri gorenju precej nižje, da izkorišča
toploto dimnih plinov in jo pretvar-

ja v koristno toploto za ogrevanje ter
da deluje pri bistveno nižji temperaturi ogrevalnega medija, ki kroži po
nizkotemperaturnih ogrevalih v prostorih. Vse to bistveno poveča izkoristek kurilne naprave. Kondenzacijska
tehnologija omogoča še učinkovitejše zgorevanje, zaradi česar se sprosti
manj dimnih plinov in nesnage v obliki trdih delcev.

Investicija za nižjo porabo
energije
V tabeli najdemo primer izračuna
maksimalnih priznanih stroškov investicije v nedavnem razpisu družbe
Butan plin za objekt, ki letno porabi
100.000 litrov kurilnega olja. V primeru zamenjave zastarelih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na UNP bi
dosegli bistveno manjšo porabo energije, za to bi bil investitor upravičen
do pridobitve nepovratnih sredstev
v višini 30 do 50 odstotkov izračunane vrednosti maksimalnih priznanih
stroškov investicije. Z upoštevanjem
pridobljenih nepovratnih sredstev je
realna povračilna doba investicije iz-

Nepovratna
sredstva za pravne osebe
in podjetnike
Slovenski okoljski javni sklad z različnimi finančnimi viri omogoča izvedbo projektov na področju učinkovite rabe energije in znižanju emisij

S kogeneracijo na UNP v Domu starejših Idila znižali stroške energije do 11 odstotkov
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redno zanimiva in za potencialne investitorje eden od ugodnejših načinov vlaganja v prenovo energetske
opreme.
Z možnostjo kontraktinga je praktično skoraj brez lastne investicije možno zmanjšati stroške porabe
energije tudi nad 10%. Pri kontraktingu je prednost tudi ta, da dobavitelj
v času trajanja pogodbe skrbi za naprave, vključno z vsemi servisiranji in
vzdrževanji. Prav tako ni stroškov zavarovanja opreme, z vso proizvedeno energijo pa razpolagamo sami.
Priložnosti, ki jih ponuja zamenjava
dotrajane opreme se kaže tudi pri zamenjavi starih kotlov s kondenzacijskimi na plin. Izkoristki energije so
tako bistveno višji, kar predstavlja ob
pričakovani povračilni dobi investicije
eno najugodnejših vlaganj v prenovo
energetske opreme.

Tabela: Hipotetičen izračun - potencial koriščenja nepovratnih sredstev v
nedavnem razpisu Butan plina
ELKO

Propan

100.000

Obstoječa poraba (l)

Obstoječa kotlovska
oprema

kondenzacijski kotli

72 %

97 %

10

6,92

kWh/l

kWh/l

Energetska vrednost porabljenega
goriva - ELKO

999.917

kWh

Dejanska energetska potreba (upoštevane izgube obstoječe kotl.
opreme)

719.940

kWh

Poraba energije pred in po izvedbi
investicije

999.917 kWh

742.206 kWh

Poraba energenta pred in po
investiciji

100.000 liter

107.257 liter

Letni prihranek energije

257,7 MWh

Energetski prihranek

257,7 MWh prihranka

Max. višina priznanih stroškov

61.850 €

Izkoriski kotlov

Energetske vrednosti energentov

240,0 €/MWh prihranka

Vir: Butan plin, d.d., izdelano po Metodologiji IJS

Več informacij in priložnosti za večjo energetsko učinkovitost najdete tudi na www.butanplin.si.
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BIVALNO UGODJE
V PODSTREŠNEM
STANOVANJU?
Mansardna stanovanja so ena najlepših, žal pa v vročih poletnih in hladnih zimskih dneh, ob slabi ali slabo
izvedeni toplotni izolaciji, ne nujno
tudi najprijetnejša. Je pa vroče poletje, kot je bilo letošnje, pravšnje za
oceno kvalitete izvedene toplotne
izolacije bivalnega podstrešja.
Zelo nazoren primer odlične energijske obnove ima družina, ki je vrsto
let težko prenašala ekstremno poletno vročino, pozimi pa je občutila visoke stroške za ogrevanje. Ker je lastnik ljubiteljski »sam svoj mojster«, so
se odločili za dodatno notranjo izolacijo in se dela lotili kar sami, postopno,
prostor za prostorom.
Dva prostora jim je uspelo sanirati
pred vročimi poletnimi dnevi in prijetna klima, z maksimalnimi temperaturami pod 24° C tekom celega poletja,

Lepljenje plošč z nizkoekspanzijskim lepilom.

jih je samo še dodatno prepričala o
pravilni odločitvi. Ob izjemno visokih
zunanjih temperaturah je temperatura zraka v nesaniranih podstrešnih
prostorih čez dan kar hitro naraščala. Zaradi še vedno visokih večernih
temperatur so za osvežitev prostorov
okna lahko odprli šele sredi noči, tako,
da je za ohladitev ostalo le malo časa,
seveda pa bilo tudi zelo malo učinka. Medtem je bilo bivanje v prostorih z dodatno notranjo izolacijo strehe, kljub ekstremni poletni vročini in
mrazu pozimi, prav prijetno.

V čem je skrivnost izvedbe
tako učinkovite izolacije?
Sanacija je bila izvedena na do sedaj skoraj nepoznan način. Obstoječo
stropno površino, ki je bila finalno
oblečena z leseno oblogo, so obda-

li s ploščami iz trdne izolacijske pene
FIBRANxps ETICS GF, ki se sicer uporablja za izdelavo mehansko odporne fasade in jih površinsko zaščitili z
ometom.
Obstoječa streha je že bila izolirana s 14 cm volne med špirovci, s pravilno izvedeno parno zaporo spodaj in
paroprepustno folijo na zunanji strani, kjer je bil izveden tudi zračni kanal,
vendar pa je bila streha izvedena pod
kotom 40° in z južno orientacijo, predvsem v poletnem času, kljub temu
močno pregrevana. Dodatnih 8 cm
izolacije, na katero strujanje zraka ne
vpliva, s stiki na preklop, z zatesnitvijo vseh možnih netesnih mest s samolepilnimi trakovi, finalno obdelanih s
tankim fasadnim ometom, je trajno
rešilo problem stanovalcem. Streha
po teoretičnem izračunu ni niti dobro
nizkoenergijska, vendar se je po praktični izkušnji odlično obnesla. Ko bo
na ta način izolirana celotna streha in
seveda tudi ostali ovoj hiše, pa bo poraba kuriva v kurilni sezoni pokazala
pravi rezultat.
Pri izbiri materiala in načinu izvedbe je za odlično izvedbo ter končni
učinek potrebno opozoriti na nekatere podrobnosti, ki se sicer mimogrede
spregledajo:
 Izolacijske plošče XPS z grobo
površino morajo imeti rob na preklop (“L” -rob), da ne povzročimo dodatnih toplotnih mostov in da plošče
(predvsem tanjše) ohranjajo odlično
ravnino.
 Izredno pomembna je debelinska tolerance, ki je za ta namen in za
namen izolacije cokla ali celotne fasa-
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PRIMER DOBRO TOPLOTNO IZOLIRANEGA PODSTREŠJA

Toplotno izolirana poševnina s ploščami
FIBRANxps ETICS

de izredno stroga. Obvezno poglejte
na kode na etiketi, kjer morate ob črki
T imeti številko 3 in ne 1 ali 2, ki predstavljata večja odstopanja v debelini.
 XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)300
- TR 400 - DS(TH)- DLT(2)5 - WL(T)1,5
 Pomembna je tudi razplastna
trdnost, ki je zahtevan parameter za
ometane površine. TR400 je na primer
4x boljša vrednost od TR100.
 Če uporabljamo lepilo (priporočljivo), uporabimo nizkoekspanzijsko poliuretansko lepilo, npr. illbruck
PU 10 za leseno ali mavčno podlago.
Vedeti morate, da lepilo ne zlepi v trenutku, pač pa v do 10 minutah, za ta
čas izolacijske plošče podpremo s fleksibilnimi letvami ali pa jih sidramo.
 Sidranje plošč se po pravilu stroke tudi sicer dodatno izvede.

1. betonska plošča
2. FIBRANxps 300
3. estrih
4. parket
5. FIBRANxpe
6. notranji omet
7. zunanji zid
8. fasadno lepilo z armaturno mrežico
9. FIBRANxps ETICS
10. parna zapora ali ovira
11. mineralna volna
12. FIBRANxps MAESTRO
13. paroprepustna sekundarna kritina
14. zračni kanal

TOPLOTNA SANACIJA STREHE Z NOTRANJE STRANI
1. fasadno lepilo z armaturno mrežico
2. FIBRANxps ETICS
3. nizkoekspanzijsko PU za lepljenje izolacijskih plošč
4. lesena obloga
5. parna zapora ali ovira
6. mineralna volna
7. paroprepustna sekundarna kritina
8. kontra letev
9. strešna letev
10. strešnik

Tovrstne informacije
in še mnogo koristnih nasvetov za
gradnjo najdete na spletni strani
www.fibran.si.
Za svetovanja smo na voljo na tel. št.
07 39 39 525 in 07 39 39 515 ali
po el. pošti nasvet@fibran.si

E N E R G I J S K I Š Č I T.
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BUTAN PLIN SKRBI ZA
VARNOST NAJMLAJŠIH
UDELEŽENCEV V PROMETU
Ljubljana, 15. oktobra
2012 – Družba Butan plin je
v preteklih dneh obiskala
več kot 18 slovenskih vrtcev
in skupaj z lokalnimi policisti
poučila otroke o pomenu varnosti v prometu. Skupno je
našim malčkom podelila več
kot 2.000 odsevnih teles in
zvezkov. Vseslovenska akcija,
ki je potekala v sklopu Tedna
otroka, je v zadnjih petih letih
postala že stalnica, saj so skupno donirali že več kot 10.000
odsevnih teles. Tudi tokrat
so s kresničkami, odsevnimi
brezrokavniki in zvezki navduševali ter izobraževali otroke v vseh slovenskih regijah.
V sklopu akcije ozaveščanja
otrok glede pomena prometne varnosti pa družba prvič
razpisuje tudi projekt »Varno
na kolesu«. Pri projektu lahko sodelujejo učenci in učenke osnovnih šol, ki se v tekočem šolskem letu pripravljajo
na opravljanje kolesarskega
izpita.

Predaja Kresničk v Celju

Namen akcije podjetja je
opozoriti na pomen prometne
varnosti in s tem narediti korak
k ozaveščanju najmlajših udeležencev v prometu. V Sloveniji
je bilo namreč v prvem polletju
2012 zabeleženih 34,3 odstotkov manj prometnih nesreč s
smrtnim izidom kot v enakem
obdobju lani. Skupno beležimo
v tem obdobju 10.972 prometnih nesreč, kar je 16,1 odstotkov več kot leto prej. Od tega je
bilo v nesrečah vpletenih 322
pešcev, pri čemer smo zabeležili 7 smrtnih žrtev.
Omenjena statistika nas
opominja, da moramo biti v
prometu vselej previdni, kar je
tudi osrednje sporočilo vseslovenske akcije Kresničke, ki se izvaja pod okriljem družbe Butan
plin. Akcija družbe se je tokrat
izvajala v okviru Tedna otroka
in je opozarjala voznike na prisotnost otrok v prometu, ki so
najbolj ogrožena skupina na
naših cestah. Družba pa v letošnjem letu vseslovensko akcijo

Predaja kresničk Bohinju

Kresničke dodatno nadgrajuje s projektom »Varno na kolesu«, katerega ključni namen je
spodbudili otroke k razmišljanju o vedenju in varnosti kolesarjev na cesti ter kreativnega
ustvarjanja na to temo. V okviru akcije bo potekal razpis, namenjen vsem osnovnošolskim
kolesarjem, ki se bodo letos pripravljali na opravljanje kolesarskega izpita. Ti se bodo tekom
leta pomerili v domiselnih nalogah, maja 2013 pa jih čakajo
tudi bogate nagrade, ki bodo
zagotovile njihovo varnost v
prometu, najboljši pa se bodo
varno odpeljali tudi na šolski izlet sofinanciran s strani družbe.
Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, pozdravlja akcijo, ki poteka že vse
od leta 2008: »Za zagotavljanje
varnosti otrok v prometu smo v
zadnjih petih letih skupno do-

nirali že več kot 10.000 odsevnih teles. Letos akcijo še dodatno nadgrajujemo s projektom
Varno na kolesu, pri katerem
se bomo osredotočili na mlade kolesarje, ki so prav tako pomembni udeleženci v prometu.
S projektom bomo nadaljevali
tudi v prihodnje, saj nam vsakoletne zahvale šol in vrtcev sporočajo, da smo na pravi poti do
našega cilja.«
Na problematiko varnosti
na naših cestah opozarja tudi
vseslovenska akcija Prometna
značka, ki se izvaja pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa in ki jo podpira
tudi družba Butan plin. Akcija
družbe se tokrat odvija vzporedno z omenjeno akcijo Javne
agencije RS za varnost prometa,
hkrati pa opozarja tudi na Teden
otroka, ki se vsako leto odvija v
začetnih dneh v oktobru.

Za dodatne informacije v imenu družbe Butan plin d.d.:
Vanja Žižmond, e vanja.zizmond@propiar.com,
m 040 666 649.
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RAZISKAVA REUS 2012 –
PRI ENERGIJI POSTAJAMO
VARČNEJŠI, RAZEN
PRI PREVOZU
REUS 2012– 4. val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije –razkriva, da postajamo varčnejši pri rabi
energije v gospodinjstvih. Največji
premik je narejen pri delitvi stroškov
v večstanovanjskih stavbah. Na področju prevoza pa so glede na lansko
leto predvsem rdeče številke.
V torek, 2.10.2012 so bili na GZS v
Ljubljani predstavljeni rezultati četrtega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2012. V
sklopu terenske raziskave je bilo anketiranih 1022 gospodinjstev. Ob rezultatih raziskave so prikazane tudi
spremembe glede na lansko leto in
vplivi teh sprememb na okolje. Na
začetku predstavitve je g. Julijan
Fortunat, v.d. direktor Direktorata za
energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, poslušalcem predstavil strateške usmeritve na področju
učinkovite rabe energije. Rezultate in
trende raziskave je predstavil Rajko
Dolinšek, direktor agencije Informa
Echo, ki je, v sodelovanju s konzorcijem podjetij in ustanov, nosilec raziskave REUS. Sledila je okrogla miza
z naslovom Porabi manj, na kateri je
sodelovalo deset govorcev iz državne uprave, proizvajalcev in ponudnikov energije ter tudi drugih podjetij in ustanov. Okroglo mizo je vodil
Niko Martinec, direktor Energetske
zbornice Slovenije. Zbornica in agencija Informa Echo sta soorganizirali
predstavitev.
Predstavljena je bila tudi spletna aplikacija Porabimanj.si – moj

energetski svetovalec, ki uporabnikom omogoča izračun prihrankov pri
energiji v primeru menjave vozila, gospodinjskega aparata, računalnika
ali televizijskega sprejemnika. Velika
prednost aplikacije je v možnosti izračuna prihrankov pri spremembi ravnanja z energijo.

Oglejmo si nekaj
rezultatov iz raziskave
REUS 2012:
Štiri petine gospodinjstev razmišlja o tem, kako bi učinkoviteje ravnali z energijo. Za dve tretjini je pri
tem znižanje stroškov najpomembnejše. Zmanjšanje vplivov na okolje pa je najpomembnejše za 7 %
gospodinjstev.
Pri razporejanju gospodinjstev v
5 skupin (Entuziasti, Realisti, Skeptiki,
Pasivni in Ravnodušni) je zabeležen premik iz skupine ravnodušnih v

Okrogla Miza (Foto:BrankoBaćović)

skupino pasivnih, kar pa nima večjega vpliva na prihranke pri energiji.
Ostaja dejstvo, da ima več kot polovica gospodinjstev o svoji stopnji učinkovitosti boljše mnenje, kot pa kaže
njihovo dejansko ravnanje z energijo.
V Sloveniji je še vedno več kot tretjina stanovanjskih hiš brez izolacije,
kar predstavlja zelo velik potencial
prihranka energije v gospodinjstvih.
Nekje 10% enodružinskih hiš je zamenjalo streho, 8% vseh stanovanjskih stavb pa je izoliralo podstrešja,
od tega približno enak delež v enodružinskih in v večstanovanjskih stavbah. Glede na lansko meritev, je tudi
več menjav oken v večstanovanjskih
stavbah. V enodružinskih hišah se je
za 6 % povečalo število gospodinjstev, ki načrtujejo spremembo ogrevalnega sistema.
V večstanovanjskih stavbah se
je število gospodinjstev, ki plačujejo 
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stroške ogrevanja po dejanski porabi,
povečalo za petino, kar je rezultat zakonske uredbe, komunikacijske kampanje Direktorata za energijo in subvencij Eko Sklada. Zanimivo pa je, da
je v večstanovanjskih stavbah upadel
odstotek tistih, ki nameravajo navadne radiatorske ventile zamenjati za
termostatske. Med tistimi gospodinjstvi v večstanovanjskih stavbah, ki že
imajo radiatorske termostatske ventile, je zabeležena 13 odstotna rast zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem. To predstavlja enega od
pozitivnih trendov pri učinkovitem
ravnanju z energijo, kar je bil tudi namen lanskoletne kampanje Uvajanja
delitve in obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi. Pri ogrevanju je
ponovno zabeležena porast uporabe
drv, opazen pa je tudi upad daljinske
toplote.
Pri električni energiji je opazen
trend večje ozaveščenosti glede varčnega ravnanja z gospodinjskimi aparati, 9 od sto gospodinjstev bo v na-

slednjih 12 mesecih verjetno kupilo
nov štedilnik, med njimi velika večina
zagotavlja, da bo energetsko varčen,
zanj pa so v povprečju pripravljeni
plačati za 20% višjo ceno od navadnega. Več kot petina gospodinjstev pazi,
da je čas odpiranja vrat hladilnika ali
zamrzovalnika čim krajši, hlajenju na
maksimalni stopnji pa se je odrekla
dobra polovica uporabnikov. Pri pranju perila se je število tistih, ki so še
lansko leto prali na maksimalni možni temperaturi, zmanjšalo za petino.
Polovica pralnih strojev ima vgrajene eko programe. Polovica od teh, ki
imajo napravo s to funkcijo, pa jo tudi
uporablja. Večina gospodinjskih aparatov sodi v energijski razred A.
Skoraj polovica električnih naprav
se izklopi iz stanja pripravljenosti, ko
se jih ne uporablja, kar je smiselno, saj
nekateri aparati v stanju pripravljenosti še zmeraj porabijo do 60 % energije, v primerjavi s porabo med obratovanjem. Petina gospodinjstev ima
TV in računalnike vklopljene tudi, ko

jih ne gleda ali uporablja. Kljub temu
je iz rezultatov razvidno, da Slovenci
počasi postajamo varčnejši.
Pri prevozu pa so žal trendi negativni. Osebni avto je še vedno najpogostejša izbira za vse potrebe po
prevozu. Zmanjšal se je delež gospodinjstev z enim avtom, povečal se je
delež s tremi avtomobili, v naslednjih
12 mesecih jih bo 6 % kupilo nov avto,
isti odstotek pa jih razmišlja o nakupu
električnega avtomobila, ki bo zmožen prevoziti 300 km. Povečalo se je
število prevoženih kilometrov v zadnjem letu, za hojo in avtobus pa je
verjetnost izbire manjša, kot je bila
lani.
Rajko Dolinšek
Informa Echo
Več informacij o raziskavi REUS
najdete na spletni povezavi
http://www.pozitivnaenergija.si/raziskava/raziskava-reus/
predstavitev-rezultatov

LONČENE PEČI IN KAMINI
Med številnimi ogrevalnimi sistemi, ki so na voljo na tržišču, so kamini in lončene peči nekaj posebnega,
saj poleg svoje osnovne funkcije ogrevanja, v prostoru lahko ustvarijo tudi
prijetno vzdušje. Tudi peči z zaprtim
kuriščem bodo s prasketanjem ognja
prostor napolnile s svojo čarobnostjo
in ga osevale s posebno toploto.
V Sloveniji je več podjetij z dolgo tradicijo pečarstva, v katerih vam
lahko tudi svetujejo in pomagajo vaš
dom dopolniti po vaših željah ter zamislih. Nakup kamina ali peči so dolgoročne narave, zato je priporočljivo,
da se pred njim posvetujete s strokovnjakom, pomembna dejavnika pri odločanju naj bosta kvaliteta in cena ter
dobra servisna podpora.

Peči
Ena od možnosti ogrevanja je
ogrevalni sistem na trda goriva, npr.
mala lončena peč. Možnosti izvedbe
in uporabe lončenih peči, tako v oblikovnem kot funkcionalnem smislu, so
izredno široke. Male lončene peči imajo enake lastnosti kot konvencionalne,
razlikujejo se le v dimenzijah in toplotni moči. Te peči so primerne predvsem za manjše prostore. Oddajanje
toplote z nežnim sevanjem keramičnih površin človeku nudi najprimernejšo rešitev v smislu zdravja, ugodja in udobja. Gibanje toplega zraka po
prostoru je manj intenzivno, kar seveda pomeni manjše dvigovanje prašnih delcev. Zaradi akumulacije toplote imajo ogrevalni ciklus dolg do 12 ur,

kar pomeni, da drva nalagamo samo
dvakrat na dan. Ob dovršeni konstrukciji kurišča in dimnih kanalov je izkoristek peči preko 85%, zaradi česar
porabimo manj drv ter ogrevanje je
cenejše, deponije pa manjše. Dodatna
prednost je dolga življenjska doba,
kar pomeni zelo racionalno investicijo. Prav tako sta preprosta tudi vzdrževanje in upravljanje. Kot energent
uporabljamo ekološko najugodnejši in najcenejši energent – biomaso.
Kurilna vrata s steklom pa omogočajo
za človeka privlačen vizualni stik s plamenom in ponujajo dodatno ugodje.
Ena največjih prednosti, v primerjavi z
drugimi ogrevalnimi sistemi pa je neodvisnost od električnega toka ali olja
v cisterni.
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PRAVA RE�ITEV ZA OGREVANJE VE�JIH POVR�IN
ali INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

Coolwex BASIC kotle na lesne pelete odlikuje:

velikost in mere zalogovnika za pelete po naro�ilu stranke

Visoko kvalitetni industrijski kotli COOLWEX BASIC, toplotne mo�i od �5
do 500kW, so sodobni toplovodni kotli, namenjeni ogrevanju ve�jih
stanovanjsko-poslovnih in industrijskih povr�in. �otli so narejeni iz zelo
kvalitetne kotlovske plo�evine.
Optimalna velikost kotlov je primerna tudi za manj�e kurilnice, s tem pa
je zamenjava z obstoje�im ogrevanjem zelo enostavna in tako primerna
za ogrevanje razli�nih �portnih objektov (�otori, hale�, gospodarskih
objektov (podjetja, proizvodnje, skladi��a�, cerkev ter vseh ostalih ve�jih
povr�in.
Domiselna zasnova in tehnolo�ko dovr�ena elektronika z velikim
displejem LCD omogo�a optimalno, usklajeno in popolnoma
avtomatsko delovanje. �otli omogo�ajo samodejni v�ig, samodejno
doziranje pelet, uravnavajo dotok sve�ega zraka na kuri��e in imajo
serijsko vgrajen ter prilagodljiv sesalni ventilator dimnih plinov.
�a �e bolj�i, la�ji nadzor in ve�jo varnost je kotlu mogo�e vgraditi tudi
daljinsko regulacijo GSM. Modul GSM omogo�a upravljanje s kotlom in
nadzor delovanja na daljavo, preko SMS sporo�il.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski �tevilki:

Kamini
Vedno bolj priljubljen način ogrevanja so tudi kaminski vložki. Moderni
kaminski vložki ustrezajo toplotno-tehničnim, ekološkim, varnostnim
in estetskim zahtevam trga ter izpolnjujejo vse norme in predpise stroke. Glede na način ogrevanja ločimo
več vrst kaminov: toplozračne, akumulacijske in kombinirane kamine.
Toplozračni kamini prostor ogrevajo
s konvekcijo zraka, ki skozi zračnike
kroži med prostorom in notranjostjo
oboda. Akumulacijski kamini prostor
ogrevajo s sevanjem oboda kamina,
zrak ne kroži, ampak se preko oboda,
v katerem se akumulira, z zamikom
oddaja v prostor. Kombinirani kamini pa omogočajo oba načina ogrevanja. Omogočajo tako hitro segrevanje
prostora kot toplozračni in sevalno toploto oboda kot akumulacijski. V ka-

minu pa morajo poleg toplotno absobcijskih materialov vgrajeni biti
tudi materiali, primerni za obzidavo
peči in sicer plošče, izdelane na osnovi vermikulita ali kalcijevega silikata.
Veliko manj primerna, a prav tako
uporabljana sta plinobeton ali mavčne plošče.

ali e-naslov: info@bioles-horizont.si.

Ko se odločite, da boste za vir ogrevanja izbrali lončeno peč ali kamin, se
prepričajte, da kupujete vrhunski izdelek, ki bo kvalitetno ogreval vaš
dom in bo vaši družini predstavljal vir
ugodja ter veselja ob hladnih zimskih
dnevih ali nočeh.
kg
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VISOKOTEMPERATURNA
TOPLOTNA ČRPALKA, KI
OMOGOČA TEMPERATURO
VODE DO 80° C
Zimski čas se hitro približuje in dnevi postajajo hladnejši. »Le koliko bomo porabili za
ogrevanje?«, je najbrž pogosto vprašanje, ki si
ga zastavljamo te dni. V nebo rastoče cene zemeljskega plina in olja so močno prispevale k
visokim stroškom ogrevanja. In tako je postalo
neizbežno razmišljanje o alternativnih, mnogo cenejših načinih ogrevanja.
Do sedaj so bile energetsko učinkovite toplotne črpalke
zaradi nizkih temperatur ogrevalne vode (temperatur dovoda) primerne le za novogradnje ali obstoječe objekte s talnim ogrevanjem. S toplotnima črpalkama Rotex HPSU hitemp in Daikin Altherma HT postavljamo popolnoma nova
merila, saj lahko zamenjate vaš obstoječ kotel za ogrevanje za toplotno črpalko in ob tem ohranite popolno udobje.
Vaša obstoječa grelna telesa bodo enostavno vključena v
nov sistem ogrevanja.

Učinkovit princip delovanja in enostavna
montaža
Visokotemperaturna toplotna črpalka sestoji iz zunanje
enote (1), ki jemlje toploto iz zunanjega zraka in dviguje njeno temperaturo do ravni, ki omogoča dovajanje toplote. To
toploto nato prenaša preko hladilne napeljave v notranjo
enoto (2), ki še nadalje zviša njeno temperaturo, kar omogoča temperaturo vode do 80° C za potrebe ogrevanja z radiatorji in za uporabo vroče vode v gospodinjstvu. Pristop
temelji na principu kaskadnega delovanja dveh kompresorjev (eden v zunanji enoti in eden v notranji enoti), kar
zagotavlja najvišje udobje, celo pri najnižjih zunanjih temperaturah in to brez potrebe po dodatnem pomožnem električnem grelniku.
Za toplotni črpalki Rotex HPSU hitemp ali Daikin
Altherma HT ne potrebujete posebnega prostora – kurilnice, saj je mogoče kompaktno zunanjo enoto neopazno
namestiti zunaj stanovanjskih zgradb. Razen tega niso potrebna draga vrtalna dela ali izkopi.

Zalogovnik energije Rotex Hybrid Cube®
za optimalno higieno vode
Sistem dopolnjuje hranilnik sanitarne tople vode (bojler) ali higienski zalogovnik (3) z razslojevanjem temperature. V zalogovniku toplote Rotex Hybrid Cube® je shranjena pridobljena toplota, ki jo ob določenem času ponovno
odda ogrevalnemu sistemu. Vgrajeni plastični zalogovnik
je odporen proti rjavenju in opremljen s toplotnim izmenjevalcem iz orebrenih cevi iz nerjavečega jekla, ki še posebej dobro prenašajo toploto. Je kombinacija zalogovnika
tople vode in pretočnega grelca vode z izjemnimi higienskimi lastnostmi.

Varčna in tiha
Pri toplotnih črpalkah Rotex HPSU hitemp in Daikin
Altherma HT je uporabljena ˝inverterska˝ tehnologija, ki
omogoča spremenljivo obratovanje kompresorja, tako se
moč črpalke nenehno prilagaja trenutni potrebi, kar občutno poviša energetsko učinkovitost toplotne črpalke.
Tako lahko doseženo celoletni izkoristek tudi do SCOP ~
= 3.
Obratovanje pa je izredno tiho.
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Majhen vložek, ki prinaša velik donos
Sistem omogoča nadgraditev z regulacijskim modulom
(4) in ploščatimi kolektorji Rotex (5), ki lahko v najboljšem
primeru pretvorijo v uporabno energijo do 80 % solarne
energije. Solarna energija in toplotna črpalka se tukaj idealno dopolnjujeta.

Vodilni blagovni znamki na področju
ogrevanja
Podjetji Daikin in Rotex sta vodilni podjetji na področju

obnovljivih virov, Rotex s poudarkom na inovacijah ogrevalnih sistemov in Daikin v proizvodnji visoko energetsko učinkovite serije izdelkov za klimatizacijo prostorov in sistemov
za uporabo v komercialnih, gospodinjskih ter industrijskih
prostorih. Od leta 2008, ko je Daikin kupil znamko Rotex,
znamki rasteta in se razvijata pod isto streho. Veleprodajno
podjetje Eco futura d.o.o. se ponaša z direktnim zastopništvom za Rotex in Daikin.
Damjan Ragolič,
Eco Futura d.o.o., tel. 02 620 86 81

KATERA TOPLOTNA ČRPALKA
USTREZA MOJI HIŠI?
Za večino lastnikov hiš sta delovanje in s
tem pravilna izbira toplotne črpalke še vedno
uganka. Ali bo izbrana črpalka pravšnja za
mojo hišo? Kako naj se lotim izbora? Kakšna
bo investicija, kakšen bo prihranek oziroma
kakšna bo vračilna doba?
Seveda je v Sloveniji veliko strokovnjakov, ki vam lahko
odgovorijo na vsa vprašanja in za vašo hišo ali stanovanje izberejo ustrezno toplotno črpalko. Lahko pa naletite na prodajalca, ki za vas nima ustreznega produkta, ponuja zastarelo tehnologijo ali pa za vašo hišo nima ustrezne velikosti
toplotne črpalke.
Da boste sprejeli pravilno odločitev, vam ponujamo nekaj napotkov.

1. Izberite novejšo tehnologijo inverterskih
kompresorjev (sistem zrak-voda)
Pri sistemu zrak-voda se najprej izognite zastareli tehnologiji in izberite inverterske kompresorje, ki ne potrebujejo
zalogovnika. Če vam prodajalec za vašo hišo ponudi
zalogovnik, v katerem je voda za ogrevanje radiatorjev
(in ne sanitarna topla voda), imate opravka z zastarelo
tehnologijo, katere posledica so visoki stroški električne
energije.

2. Pazite na podatke o izbranih
izkoristkih med katerimi je žal tudi lista
toplotnih črpalk Eko sklada.
Pri tem ne gre za prevaro temveč le za drugačen (zastarel) pogled na izkoristek toplotnih črpalk. Navajanje izkoristka pri določeni temperaturi (COP) ustreza manj kot 3 % celo- 

Prava rešitev
za radiatorsko ogrevanje.
Dvokompresorska toplotna črpalka Rotex HPSUhitemp, ki tudi pri
temperaturi zunanjega zraka -20 °C proizvaja vodo temperature do
80 °C. Za izbiro pravilne moči pokličite 02 620 86 82.

Vaš distributer: Eco futura d.o.o.
02 620 86 82, info@ecofutura.si, www.ecofutura.si
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tne kurilne sezone. Kaj pa v preostalih 97 % kurilne sezone?
Odgovor na to vprašanje vam bo dal podatek o celoletnem
izkoristku (SCOP), ki ga v tehničnih podatkih že nekaj časa
navajajo proizvajalci boljših blagovnih znamk.
Poznavalci trdijo, da je zelo enostavno izdelati toplotno
črpalko, ki ima pri določeni temperaturi odličen izkoristek,
medtem ko je pri ostalih temperaturah precej potratna.

3. Po potrebi zamenjajte distributerja
električne energije in izberite dvotarifni
sistem obračunavanja.
V Sloveniji lahko že nekaj časa izbirate med podjetji, ki
ponujajo cenejšo električno energijo. Izberite dvotarifni sistem, saj toplotna črpalka deluje več časa in bolj intenzivno
prav v obdobju nizke tarife. Ob zamenjavi ponudnika beležimo prihranke večje od 10 %.

4. Izberite pravilno velikost toplotne
črpalke
Toplotna črpalka s preveliko toplotno močjo bo porabila
Eko izdelki in inovativnost
Eko zanimivosti na področju
eko tehnologije
je pomembna z vidika doseganja okoljskih ciljev, obenem pa
eko izdelke vnašamo v vsakdanje življenje. Prav tako
EU letno nameni več milionov evrov za razvoj okolju
prijaznih tehnologij, trend pa je tudi svetovnih razsežnosti. Znano dejstvo je, da okolje ni prilagojeno
nam, temveč mi njemu in z majhnimi spremembami
načina življenja lahko dosežemo veliko. Domišljija
ne pozna meja in v nadaljevanju navajam nekaj eko
novosti. Najbolj zanimiv je prav gotovo popolnoma
eko razgradljivi mobilni telefon, zanimivi in uporabni so tudi
moderni avtomobili na travo in lesne ostanke, revolucionarni

več električne energije, hkrati bodo višji investicijski stroški.
Zaradi prepogostih vklopov bo krajša tudi življenjska doba.
Ob izbiri premajhne toplotne črpalke se bodo prepogosto
vklapljali električni grelci ali pa vas bo pozimi celo zeblo. Od
ponudnikov zahtevajte izračun za vašo hišo.

5. V primeru radiatorjev
izberite dvokompresorsko toplotno
črpalko
Če iščete rešitev zrak-voda in imate doma radiatorje, potem je najboljša rešitev dvokompresorska visokotemperaturna črpalka, ki je pri -20° C zunanjega zraka celo brez električnih grelcev sposobna segreti vodo na temperaturo 80°
C. Na trgu trenutno obstajajo le tri blagovne znamke, ki ponujajo takšne toplotne črpalke.

Miha Glavič,
Eco Futura d.o.o., tel. 02 620 86 80
eko pralni stroj (ki za svoje delovanje porabi le kozarec vode,
varčen pa je tudi pri elektriki), imamo tudi eko diskoteke ( ob
vstopu se podpiše izjava o okoljski osveščenosti, eko oprema,
eko ponudba pijač in prehrane, glavna zanimivost
pa je eko plesišče, ki na podlagi generatorjev na pritisk s plesom proizvaja kar 60 % celotne porabe elektrike), eko kondenzator, ki bo nadomestil baterije,
električno eko kolo, katerega motor proizvede 250
NM navora in 2,3 kW moči je možno opravljati tudi
na daljinsko upravljanje ali preko mobilnega telefona. To je samo nekaj primerov eko novosti, največji
poudarek pa je seveda na pridobivanju energije iz obnovljivih
virov energije.
kg
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Z VOŽNJO NA PLIN DO 50 %
PRIHRANKA
Splošno o avtoplinu
Vozila s pogonom na avtoplin postajajo zaradi svoje ekonomičnosti vedno bolj uveljavljena pogonska tehnologija.
Avtoplin se je uveljavil kot najpomembnejša in najbolj razširjena alternativa klasičnim gorivom, uporablja ga že več kot
9 miljonov avtomobilov po vsem svetu. Vozila na avtoplinski pogon so okolju prijaznejša, varnejša in imajo izboljšano
vozno dinamiko.

Predelava na bencinskem motorju zajema:
 dodatni jekleni rezervoar z večnamenskim ventilom za
shranjevanje plina,
 polnilni ventil,
 dovodne plinske cevi,
 injektorje,
 filter na dveh mestih,
 stikalo za preklop s kontrolno ploščo in kazalom nivoja plina,
 računalnik za optimalno doziranje plina.

Varnost avtoplinskih sistemov
Na področju varnosti je bilo opravljenih v EU mnogo testiranj, ki so pokazala, da so plinski sistemi izredno varni. Tudi
ADAC je opravil testiranja, ki izkazujejo, da je strokovno vgrajen plinski sistem, ki izpolnjuje stroge norme 67 R 01, izredno
varen. Vsi sistemi, ki jih vgrajujemo, izpolnjujejo norme po
direktivi 67R01.

Naprava se pravzaprav sama izplača, saj z
vožnjo na plin prihranimo tudi do 50 %.
V primeru prometne nesreče pa je vgrajeno večstopenjsko varovanje plinske inštalacije z elektroventili in predvsem
s plinskimi rezervoarji, ki so v primerjavi z bencinskimi bistveno ojačani in izdelani iz kvalitetnejših materialov, ter
vsebujejo aktivne varnostne elemente, npr. ventil za nadzor
pritiska, ventil za regulacijo iztekanja goriva in ventil za avtomatično zaporo rezervoarja. V kolikor v avtomobilu pride
do požara, se bencin razlije in plameni zajamejo celotno vo-

Atiker kit

zilo. Plin pa iz rezervoarja izteka postopoma in izgoreva v usmerjenem
plamenu.

Prednosti predelave na avtoplin:
 občutno znižanje stroškov goriva,
 daljša življenjska doba motorja in katalizatorja, tišje delovanje
motorja,
 enostavna vgradnja,
 enostavno preklapljanje med pogonoma,
 občutno zmanjšanje škodljivih emisij,
 popolno izgorevanje zmesi plin – zrak,
 zaradi dveh oblik pogona, lahko prevozite več kilometrov brez
postanka na črpalki,
 v Sloveniji je trenutno 86 črpalk, število pa se vztrajno povečuje.

Prihranki
Investicije v avtoplinske sisteme se povrnejo v zelo kratkem času,
saj znašajo prihranki na gorivo tudi do 50 %.
Zlatko Horvat
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NOVOST –
BAKTERIO-STATIČNI FILTRI ZA
VODO
Novost na področju filtracije vode
Že stoletja je znano, da
ima srebro odlične antibakterijske lastnosti. Ko bakterija pride v stik z molekulami srebra, te prekinejo njeno
biološko delovanje in bakterija odmre. Da bi dosegli
čim boljši bakterio-statič-

ni učinek, so Filtri Atlas, vodilni na področju filtracije
vode, svoje moči združili s
podjetjem Microban, ki velja za svetovnega voditelja
v antibakterijski tehnologiji.
Rezultat skupnega sodelovanja je bakterio-statični filter

za vodo, imenovan SANIC.
Njihova edinstvenost je v
tem, da drobne delce srebra
že med proizvodnjo vgradijo
v vse dele, ki so izpostavljeni
stiku z vodo. Med normalnim
delovanjem je za boj z bakterijami odgovoren predvsem
vložek filtra, saj deluje bakterio-statično po vsej svoji
vlaknasti površini. V času mirovanja pa začnejo bakterio-statično delovati notranje
ploskve ohišja in tako dodatno povečujejo bakterio-statične lastnosti filtra.

Pitna voda je na
izhodu črpališča
navadno čista in
zdrava, vendar pa
lahko na poti do
naših pip zajame
številne nečistoče,
ki se nahajajo v
cevovodih. Kako
torej lahko vodi
povrnemo prvotno
kvaliteto, čistost in
okus.

Kaj o filtrih SANIC
pravijo rezultati
mikrobioloških
testiranj?
Neodvisni laboratorijski
testi so pokazali, da je rast
bakterij E. coli v filtrih SANIC
za 99,99 % manjša, kot v filtrih brez dodatka srebra.
SANIC filtri obdelani z MICROBAN tehnologijo

Vaša izbira
Patentirana ohišja DP
SANIC lahko vgradimo kot
enojni, dvojni ali trojni filter.
Za optimalno delovanje oz.
filtracijo pa uporabimo ekspandiran ali pleten vložek
SANIC.
Bakterio-statični filtri za
vodo SANIC so primerni za
filtracijo vode, tako v gospodinjstvih, kot tudi v industriji.

brez uporabe
filtrirnega
sistema
SANIC

z uporabo
filtrirnega
sistema
SANIC

Število bakterij v vodi brez in z
uporabo filtrirnega sistema SANIC
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V želji, da bi zadovoljili različne potrebe naših kupcev, smo
oblikovali več kombinacij filtrov
za vodovodno vodo in filtrov za
deževnico. Filtri za vodovodno
vodo so namenjeni filtraciji
vode, ki vsebuje vodni kamen,
mehanske delce in minerale
ter klor. Filtri za deževnico pa iz
vode odstranijo predvsem mehanske delce kot so mulj, pesek
in feromagnetni delci.
Izbirate lahko med enojnimi, dvojnimi ali trojnimi ohišji filtrov, ki so obdelana z antibakterijsko zaščito Microban in
imajo bakterio-statične lastnosti. Možna priključka filtrov sta:
10˝ in ¾˝. Filtri vsebujejo različne kombinacije vložkov, kar zagotavlja prilagodljivost na različne tipe vode.

Vložki filtrov, ki jih
lahko namestite v
ohišja filtrov SANIC
so:
 Ekspandiran
(CPP)
vložek
SANIC
vsebuje
Microbanovo antimikrobsko
sredstvo in deluje bakterio-statično (preprečuje nadaljno rast
bakterij). Poleg tega v sebi zadrži tudi vse delce, večje od 5
mikronov.
 Magnetni nevtralizator vodnega kamna deluje na
principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov. Brez kemičnega vpliva
na vodo uspešno odpravlja nalaganje vodnega kamna (onemogoča vezavo), korozijo železa in hkrati razkraja že obstoječ
vodni kamen na napeljavah ter
napravah za vodo. Poleg tega
vaš dom varuje tudi pred feromagnetnimi delci v vodi.
 Vložek filtra aktivno
oglje CARBON BLOCK z 10 mikronsko filtracijo v sebi zadrži vse trdne delce, večje od 10
mikronov. Poleg tega iz vode

odstrani pesticide, insekticide
in klor ter tako izboljša vonj in
okus vode.
 Mehanski vložek filtra s
50 mikronsko filtracijo v sebi zadrži vse delce, ki so večji od 50
mikronov.

Možne kombinacije
filtrnih vložkov za
vodovodno vodo
 SANIC – kombinirani magnetni nevtralizator
EKOMMAG z mehanskim filtrom za vodo
V lonec filtra je nameščen
ekspandiran (melt blown) vložek z magnetnim nevralizatorjem vodnega kamna.
 Dvojni hišni filter za
vodo SANIC – EKO DUPLEX
V prvi lonec filtra sta nameščena vložek filtra aktivno oglje
CARBON BLOCK z 10 mikronsko
filtracijo in magnetni nevtralizator vodnega kamna. V drugi
lonec filtra pa je nameščen eksandiran (melt blown) SANIC
(CPP) vložek filtra s 5 mikronsko filtracijo.
 Trojni hišni filter EKO
- SANIC
V prvi lonec filtra sta name-

ščena mehanski vložek filtra s
50 mikronsko filtracijo in magnetni nevtralizator vodnega
kamna. Lonec filtra ima na dnu
pipico za izpiranje trdnih delcev v vodi, ki podaljša življenjsko dobo mehanskega vložka
in zmanjša stroške vzdrževanja.
V drugi lonec filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje
CARBON BLOCK z 10 mikronsko
filtracijo, v tretjem loncu filtra
pa se nahaja eksandiran (melt
blown) SANIC (CPP) vložek filtra s 5 mikronsko filtracijo.

Možne kombinacije
filtrnih vložkov za
deževnico
 Dvojni hišni filter za deževnico – EKO-RAIN SANIC
V prvi lonec filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje
CARBON BLOCK z 10 mikronsko filtracijo, v drugega pa eksandiran (melt blown) SANIC
(CPP) vložek filtra s 5 mikronsko filtracijo.
 Trojni hišni filter za deževnico – EKO-RAIN SANIC
V prvi lonec filtra je nameščen mehanski vložek filtra s 50
mikronsko filtracijo. Lonec filtra
ima na dnu pipico za izpiranje
trdnih delcev v vodi, ki podaljša življenjsko dobo mehanskega vložka in zmanjša stroške
vzdrževanja.
V drugi lonec filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje
CARBON BLOCK z 10 mikronsko filtracijo, v tretjega pa eksandiran (melt blown) SANIC
(CPP) vložek filtra s 5 mikronsko filtracijo.
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INFRARDEČE
OGREVANJE
JE PRIHODNOST
Prihajajo hladnejši dnevi in mnogi
se že ukvarjajo, kako bodo poskrbeli za
ogrevanje. Cene goriv nenehno naraščajo in s tem marsikomu povzročajo
veliko finančnih težav. Predstavljamo
vam eno izmed preprostih in ekoloških rešitev, ki jih trenutno ponuja
naš trg, gre za način infrardečega (IR)
ogrevanja s pomočjo IR grelnih panelov. Ti pretvorijo električno energijo v
infra rdeče toplotno valovanje. Takšna
oblika toplote je živim bitjem najbolj
naravna, saj z njo greje sonce že milijarde let.
Po ugotovitvah državnega statističnega urada so slovenska gospodinjstva lani največ energije porabila
za ogrevanje. Kadar govorimo o načinih ogrevanja, nikakor ne moremo
mimo racionalnosti porabe energije in posledično ustvarjenih stroškov
za njeno porabo. Tisti, ki si želijo, da
bi bila poraba energije čim manjša,
njen učinek pa čim večji, so zato vedno bolj odprti za nove metode, ki bi
omogočale boljši izkoristek energije,
kar pa infrardeče ogrevanje z grelnimi paneli zagotovo je, saj lahko z relativno majhno močjo ogrevate velike površine.
IR ogrevanje prostorov ima v pri-

merjavi s klasičnim načinom ogrevanja (npr. kurilnim oljem ali plinom
kot najpogostejšima oblikama) veliko
prednosti, saj pri procesu klasičnega
ogrevanja, kjer se ogreta voda iz peči
po ceveh pretaka skozi radiatorje, ki
nas ogrevajo, prihaja do kar nekaj izgub energije. Zato lahko kot eno glavnih prednosti ogrevanja z IR grelnimi
paneli izpostavimo to, da te pretvorijo
električno energijo v toploto oziroma
toplotno valovanje brez vmesnih faz.

di žarjenja ima visoko porabo in točkasto porazdelitev toplote, medtem ko
je IR grelni panel neuničljiv prav zaradi
inovativnih materialov, ki omogočajo
neomejen vklop/izklop ob minimalni porabi. Čas v katerem panel dobi
polno moč oddaje toplote je cca.2535 min, vendar delovanje občutite že
takoj ob vklopu. Paneli imajo vse potrebne evropske certifikate o ustreznosti in varnosti, kot tudi zdravstveni certifikat.

IR ogrevalni paneli so
lahko stenski ali stropni

Vpliv na zdravje

Nekoč so stenski radiatorji predstavljali obvezni del bivalnih in poslovnih prostorov, njihov estetski videz pa še z daleč ni bi navdušujoč.
Ob pogledu na IR grelne panele pa se
nam odpira cela množica rešitev, saj
gre za estetsko zelo dovršene rešitve.
Na voljo so nam IR grelni paneli, različnih estetskih oblik, ki dajejo prostoru
posebno vrednost, npr. v obliki slike,
ogledala, izbiramo lahko tako steklo,
kot okvir po barvni lestvici RAL, obstajajo tudi paneli v snežno beli barvi,
ki so na stropovih praktično nevidni.
Hrbtna stran panelov je zelo dobro
izolirana in obdana z aluminijasto folijo in se ne segreje na več kot 40° C,
zato požarne nevarnosti ni. Panele
lahko brez pomislekov namestimo na
steno ali strop, tudi na lesene strope.
Klasični električni grelec ima omejeno življenjsko dobo delovanja, zara-

IR žarki delujejo na principu sončne toplote, kar pomeni, da se šele ob
stiku s trdim predmetom spremenijo
v toploto. To se v praksi vidi tako, da
najprej ogrejejo stene, tla, predmete in človeka v prostoru, ki nato akumulirajo toploto enakomerno nazaj
v prostor. Takšno ogrevanje je naravno, brez kroženja zraka, zato se prašni delci ne dvigujejo in ne nabirajo v
prostoru. Toplota, ki jo občutite je za
2 do 3 stopinje višja, kot je dejanska
temperatura zraka v prostoru, kar prinaša še dodaten prihranek pri stroških
ogrevanja. Ta način ogrevanja blagodejno vpliva na človekovo počutje,
predvsem pri starejših ljudeh, otrocih in novorojenčkih. Efektivno vpliva tudi na ljudi, ki so po naravi ali pri
delu omejeni z gibanjem; to je bolnim,
invalidom in ljudem, ki na delovnem
mestu pretežno sedijo. Pri ogrevanju z omenjenim sistemom odpravi-
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mo ozeblost nog v zimskih dneh, ki pa
so tudi pogost vzrok za razne prehlade in vnetja. IR žarki, ki jih proizvajajo
paneli, izboljšajo počutje, poleg tega
pa sušijo tudi vlažne zidove in s tem
preprečujejo nastanek plesni ter tudi
pripomorejo k boljši izolativnosti prostora. Drugi vplivi IR žarkov na zdravje
so: uravnavanje presnove, spodbujanje rasti in regeneracije celic v telesu,
stimulacija prekrvavitve telesa, blaženje bolečin v sklepih in mišicah, krepitev imunskega sistema, odpravljanje
odvečnega holesterola ter zakisanosti telesa, pomagajo pri izločanju maščob, kemikalij, težkih kovin in pesticidov iz krvi itd.

Prednosti v primerjavi
s klasičnim načinom
ogrevanja
Prednosti, ki jih bomo našteli, niso
revolucionarne, temveč so skupek
spretno povezanih znanih tehničnih

Stropni in stenski IR paneli

Razstavni salon

rešitev v enem izdelku. Te so:
 Vsak prostor je termostatsko krmiljen, kar pomeni, da lahko nastavimo delovanje vsakega panela posebej. Nastavimo mu lahko želeno
temperaturo in čas vklopa. To je bistvena prednost, saj lahko imamo v
vsakem prostoru drugačno temperaturo, ki je na voljo takrat, ko se v tem
prostoru dejansko zadržujemo. S krmiljem in termostatom prihranite od
40 % do 60 % električne energije, ki jo
grelni panel potrebuje za ogrevanje,
 IR grelni paneli učinkovito sušijo
vlažne zidove in preprečujejo nastanek plesni in »gob«,
 ne potrebujete projektne do-

kumentacije za centralno ogrevanje,
montaža panela je stropna/zidna in
enostavna - ni drugih instalacijskih
del (brez razbijanja sten, varjenja ipd.),
 IR grelni paneli so brez vzdrževanja in servisiranja,
 investicija ogrevanja ni potrebna v enem koraku, saj lahko opremite
prostor po prostor,
 idealni so za objekte, ki jih ne
ogrevate ves čas, ampak le občasno
(počitniške hiše, vikendi ipd.),
 IR grelni paneli ne vsebujejo tekočine, zato ni nevarnosti, da bi prišlo
v izključenem času do izlitja ali zmrzali,
 IR pri prenovi prostorov, grelne
panele enostavno snamemo…
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NAČRTOVANJE
NIZKOENERGIJSKE ALI
PASIVNE HIŠE
Pri načrtovanju nizkoenergijske (NEH) ali
pasivne hiše (PH) nas pogosto zanima, koliko
dražja je takšna izgradnja v primerjavi s
stroški izgradnje za klasično hišo. Glede
rabe energije je pri primerjavi stroškov
klasična hiša načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti. Ker je pri nas
zgrajena le ena pasivna hiša z rabo energije,
manjšo kot je 20 kWh/m2leto, je analiza
narejena za zgrajene objekte v Avstriji.
Podatki so bili objavljeni v strokovnih člankih
»Passivhausinstituta« iz Darmstadta.

1. Uvod
Za primerjavo porabe energije za različne stavbe se poslužujemo energijskega števila, ki predstavlja celotno rabo
energije v stavbi na površinsko enoto uporabne površine bivalnega prostora v obdobju enega leta. Energijsko število je
seštevek energijskih števil za ogrevanja prostorov, pripravo
tople sanitarne vode in druge opreme (razsvetljava, gospodinjski aparati, ipd). Poraba letne rabe energije za ogrevanje v klasično grajenih zgradbah znaša v povprečju približno
200 kWh/m2leto, kar pomeni preračunano na porabo goriva 20 litrov olja na kvadratni meter uporabne stanovanjske
površine na leto. Večji del teh stavb je bil zgrajen pred 20 in
več leti in v večini primerov brez zadostne toplotne izolacije. Takšna raba energije, ki je občutno prevelika, pa v bodoče tudi ne bo več možna. Z uveljavitvijo novega Pravilnika o
toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije (Ur.list 42/2002) je
predpisana največja letna raba energije za ogrevanje manjša od 45 + 40. fo, kjer pomeni »fo« faktor oblike objekta (fo =
A/ Ve in predstavlja razmerje med celotno zunanjo površino stavbe A in ogrevano prostornino stavbe). Za stavbe to
pomeni med 60 in 80 kWh/m2 leto oziroma preračunano
na porabo goriva med 6 in 8 litri ekstra lahkega kurilnega
olja na kvadratni mater stanovanjske površine na leto. Če
še upoštevamo dodatne toplotne izgube na ogrevalnemu

sistemu, ki so lahko od 10 do 20 %, znaša poraba kurilnega olja med 7 in 10 litra /m2 leto. V naprej predpisana letna
raba energije za ogrevanje je tudi v skladu z zakonodajo v
Evropski skupnosti, kjer je ta vrednost približno 70 kilovatnih ur toplotne energije na kvadratni meter uporabne površine letno (70 kWh/m2 leto).
Z dobro izolacijo lahko občutno zmanjšamo toplotne izgube in se tako približamo razredu energijsko varčnih hiš,
pri katerih letna rabe energije za ogrevanje in pripravo tople vode ne presega 80 kWh/m2 leto. Za nizkoenergijske hiši
tako velja, da za ogrevanje prostorov porabimo največ 55, za
pripravo vode pa 25 kilovatnih ur na kvadratni meter uporabne površine na leto. Glede na količino porabljene letne
energije za ogrevanje ločimo med nizkoenergijskimi hišami
s porabo med 20 in 55 kWh/m2 leto ter pasivnimi hišami, kjer
ta vrednost znaša manj od 20 kWh/m2 leto. V svetu je zgrajenih že precej poskusnih stavb, ki imajo povečano toplotno
zaščito ovoja in vgrajene sodobne sisteme ogrevanja in prezračevanja, pri katerih je raba energije za ogrevanje od 0 do
20 kWh/m2 leto (zero heating energy house).

2. Nizkoenergijska hiša (NEH)
Med nizkoenergijske hiše štejemo lahko tudi klasične hiše,
kjer je poudarek na zadostni toplotni izolaciji in vgrajenih kvalitetnih oknih. Za ogrevanje teh zgradb koristimo
nižje temperature dovoda, kar nam omogoča izkoriščanje
alternativnih virov toplote. Pri načrtovanju novih objektov
lahko izbiramo med različnimi vrstami nizkotemperaturnih
ogrevalnih sistemov, ki ga uporabimo tudi poleti za hlajenje prostorov. Za hlajenje potrebujemo dodatno hladilno
napravo, odločimo se lahko za uporabo toplotne črpalke
in vgradnjo površinskega oziroma ploskovnega ogrevanja
(stensko, talno, stropno ogrevanje).
Pri obstoječih zgradbah lahko z dobro toplotno izolacijo ter zamenjavo oken porabo toplotne energije za ogrevanje toliko zmanjšamo, da zgradbo štejemo med nizkoenergijske. Pri tem obstaja nevarnost, da je obstoječi ogrevalni
sistem postane predimenzioniran, kar ima za posledici zni-
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žanje izkoristka kotla in ponavadi zaradi neustrezne regulacije, tudi znižanje izkoristka ogrevalnega sistema. Poleg
tega z vgradnjo tesnih oken zmanjšamo ventilacijske izgube in izmenjavo zraka v prostoru. Iz teh razlogov je potrebno najpogosteje za dovod zadostne količine svežega zraka
vgraditi prezračevalni sitem. V nasprotnem primeru lahko
povzročimo neugodje v prostoru, pojavi se lahko vlaga in z
njo povezana plesen. Če si pomagamo z prekomernim odpiranjem oken, pomeni to znatne toplotne izgube.
Za t.i. 3 - litrsko nizkoenergijsko hišo, to je s porabo 3 litrov ekstra kurilnega olja na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine na leto, veljajo sledeče vrednosti:
Tabela 1
Vrednost

Enota

Specifične toplotne izgube

20

W/m2

Raba energije za ogrevanje

30

kWh/m2leto

Da dosežemo te vrednosti, so potrebne naslednje vrednosti za toplotno prehodnost Umak posameznih gradbenih
konstrukcij in oken:
Tabela 2
Gradbena konstrukcija

Umak
W/m2K

Zunanje stene in stene proti neogrevanem podstrešju 0,18
Strop nad neogrevano kletjo

0,30

Zunanje stene in strop proti terenu

0,30

Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem

0,15

Tla na terenu pri talnem ogrevanju

0,30

Okna (steklo + okvir)

1,5

Osnovne smernice za gradnjo NEH:
 kompaktna gradnja, zagotovljena zrakotesnost ovoja,
 zadostna toplotna izolacija,
 kontrolirano prezračevanje,
 izkoriščanje toplote odtočnega - izrabljenega zraka,
 optimalna izbira ogrevalnega sistema, priprava tople
sanitarne vode in prezračevanja.
 V NEH pomemben del energije za potrebe objekta

(ogrevanje, pripravo tople vode, ostalo) zagotovimo z elementi za nizkotemperaturno pretvarjanje sončnega obsevanja in sicer:
 z aktivnimi solarnimi sistemi (sprejemniki sončne
energije, fotovoltaika),
 s pasivnimi solarnimi sistemi (velike zastekljene površine na južni strani, stekleniki).

2.1. Letna raba energije za ogrevanje
nizkoenergijske hiše (NEH)
Prikazana je letna raba nizkoenergijske hiše (NEH), ki je
zgrajena v Salzburgu. Neto površina (NPE) ogrevalnih površin znaša 130 m2 in bruto površina (BPE) znaša 190 m2.
Osnovni ovoj je zidan iz opečnega bloka debeline 25 cm z
vgrajeno toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 17
cm. Vgrajenih je 31 m2 sprejemnikov sončne energije. Na
južni strani so velike zastekljene površine za pasivno izkoriščanje sončne energije. Osnovni podatki:

a. Konstrukcija
zunanja stena: 25 cm opečni blok , 17 cm toplotne izolacije
ff streha: 30 cm toplotne izolacije
ff tla na terenu pri talnem ogrevanju: 12 cm toplotne
izolacije

b. U – vrednost





zunanje stene: 0,19 W/m2K
streha: 0,16 W/m2K
strop nad kletjo: 0,22 W/m2K
okna (okvir + steklo): 0,9 W/m2K

c. Ogrevanje, priprava tople vode,
prezračevanje
 ogrevanje: 40 % s solarnim sistemom, ostalo z zemeljskim plinom
 priprava tople vode: s sprejemniki sončne energije
(SSE) izkoristek približno 80 %
 površina SSE: 31 m2
 kontrolirano prezračevanje
Kolpa, d.d. Metlika
Rosalnice 5, 8330 Metlika
tel. +386/7/39-33-300
www.kolpa.si
info@kolpa.si

Sestavljivo kopalniško pohištvo po vaši meri!
Razstavno-prodajnoizobraževalni salon
Cesta XV. brigade 49,
8330 Metlika, Slovenija
tel.+386/7/36-92-700
salon@kolpa.si
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d. Energijsko število ogrevanja
 bruto površina (BPE): 190 m
 energijsko število ogrevanja Eog = 33 kWh/m2BPE.a
 top.energija pridobljena s kurilno napravo: 20 kWh/
m2BPE.a
 top.energija za ogrevanje pridobljena s SSE: 13 kWh/
m2BPE.a ali 40 %
2

2.2. Koliko dražja je NEH od klasične hiše?
Analiza stroškov za izgradnjo nizkoenergijske hiše

(NEH) je pokazala, da so ti za približno 33.000 EUR višji, če
jih primerjamo s stroški za izgradnjo stanovanjske klasične hiše, ki je načrtovana glede rabe energije v skladu z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti. Višji stroški pri gradnji
nizkoenergijske hiše (NEH) nastanejo zaradi vgradnje kontroliranega prezračevanja, vgradnje povečane debeline
toplotne izolacije ter gradnje, kjer je z ustreznim načinom
preprečimo prekomerne pojave je toplotnih mostov ter zagotovljena ustrezna zrakotesnost ovoja.
Nadaljevanja članka sledi v naslednji 96. številki revije Energetik

TOPLOTNE ČRPALKE
nadaljevanja članka 94. št. revije Energetik

Pri sistemu s toplotno črpalko, ki ne pokrije vseh energetskih potreb objekta, je potrebno zagotoviti dodatno
ogrevanje, ki se naj vklopi samodejno, ko toplotna črpalka
ne zmore več vzdrževati zahtevane temperature. Toplotna
črpalka in dodatni vir tako delujeta istočasno. Ko je nastavljena temperatura dosežena, se dodatni vir izklopi in toplotna črpalka nadaljuje ogrevanje sama.

3.1. Grelno število
Razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženim delom imenujemo grelno število. Njegova vrednost zavisi od vrste toplotne črpalke in vira okoliške toplote in v
povprečju znaša 3 do 4 in tudi več. Grelno število je odvisno je od temperature vira toplote katerega izkoriščamo, ter
od temperature medija, s katerim ogrevamo objekt. Grelno
število je tem višje, če ima vir toplote sorazmerno visoko
temperaturo ter če je temperatura ogrevalnega medija nizka. Omenjeno ugotovitev lahko preverimo na splošnem diagramu, slika 3. Diagramu se razlikujejo, glede na različne
izvedbe TČ in jih dobimo kot tehnične lite proizvajalcev toplotnih črpalk.
Iz primera št.1 je razvidno, da imamo pri temperaturi vira
0°C in temperaturi predtoka 55 °C grelno število 3. Iz primera št. 2 pa je razvidno, da imamo pri temperaturi vira -5 °C
in temperaturi predtoka 40 °C grelno število 4 Vsekakor očitna razlika, ki dokazuje, da je vgradnjanizkotemperaturnega sistema smotrna.
Med nizkotemperaturne ogrevalne sisteme prištevamo
talno ogrevanje in ogrevanje z ventilatorskimi konvektorji,
pa tudi radiatorsko ogrevanje, pri katerem je temperaturni
režim 55/45 °C ali nižji. Temperatura ogrevanja se med letom
spreminja, prav tako temperatura vira toplote. Realno energijsko sliko nam zato da le letno grelno število, ki upošteva razmerje med toplotnimi potrebami in vloženo energijo
preko celega leta, vključno s potrebno energijo za dodatno

ogrevanje (v primeru, če toplotna črpalka ne pokrije vseh
toplotnih potreb 100 %).

4. Ekonomija in okolje
Sistemi s toplotnimi črpalkami so običajno izvedeni tako,
da omogočajo ogrevanje in hlajenje objektov, kar je iz energetskega, ekološkega in investicijskega vidika najugodnejša
rešitev. Naložba v toplotne črpalke je ekonomsko posebej
zanimiva pri večjih objektih, kot so trgovine, športni objekti, hoteli, ki so vsi veliki potrošniki energije.
Uporaba toplotnih črpalk pomeni poleg direktnega prihranka za uporabnika tudi širšo družbeno korist. Povprečno
gospodinjstvo s 4 člani porabi dnevno približno 200 l sanitarne vode ogrete na 55 °C. To pomeni letno porabo 4000
kWh. Z uporabo toplotne črpalke lahko to porabo zmanjšamo za dve tretjini, torej na 1200 kWh.
Investicije v toplotne črpalke v primerjavi s kotli na LKO
ne prinašajo le visokih energijskih prihrankov, temveč tudi
občutno znižanje onesnaževanja ozračja z žveplom, ogljikovim dioksidom, dušikovimi oksidi in sajami. V očeh ekološko
osveščenih potrošnikov imajo tako toplotne črpalke dodatno vrednost.
(BG)
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GLOBALNO SEGREVANJEMIT ALI PREVARA
Spremembe na planetu Zemlja se vsekakor
dogajajo. Vendar kaj gre za globalno
segrevanje ali ohlajanje? V nadaljevanju
bom predstavila obe hipotezi.
Globalno ogrevanje: je ogrevanje ozračja planeta zaradi povečane temperature, ki je posledica vse večjega vnosa
toplogrednih plinov v ozračje (človekovi izpusti, industrijske
emisije, intenzivno kmetijstvo ipd.). Vreme je stanje ozračja v določenem trenutku na določenem kraju. Vremenska
nestabilnost: pomeni so spreminjanje temperature, količine
padavin, snežne odeje in podobno.
Z globalnim ogrevanjem in vremensko nestabilnostjo se
soočajo po celem svetu, saj celotno prebivalstvo na Zemlji
prispeva k globalnemu segrevanju in vremenskim spremembam. Podnebne spremembe, ki so posledica globalnega segrevanja, poleg 300.000 smrtnih žrtev letno, prizadenejo še 300 milijonov ljudi. Študije napovedujejo, da bodo
vročinski vali, poplave in požari, ki so vedno bolj nevarni, do
leta 2030 povzročili že pol milijona žrtev letno. Gospodarske
izgube, ki so posledica podnebnih sprememb, so že vredne
125 milijard dolarjev letno, do leta 2030 bi lahko podnebne
spremembe stale že 600 milijard dolarjev letno. Svetovno
gledano, če ne omejimo emisije toplogrednih plinov, bo v

IBP že
let zagotavlja kvaliteto pri
napeljavi centralnega ogrevanja, sanitarne
vode, solarnih sistemov in plinskih inštalacij.
Novo v programu - JEKLO PRESS.
IBP INNOVATION YOU CAN TRUST!

Varujmo naš planet!

naslednjih 25 letih zaradi povišanih zemeljskih temperatur dodatno prizadetih 310 milijonov ljudi, 75 milijonov bo
ostalo brez domov in okoli 20 milijonov bo padlo pod prag
revščine. Več sto milijonov ljudi bo občutilo pomanjkanje
vode do leta 2030. Več kot 90 % ocenjene gospodarske škode bodo nosile države v razvoju in 99 % vseh smrtnih žrtev
bo prav tam. 12 držav, ki so po ocenah najmanj ogrožene
(so skoraj vse industrijske države), namenijo le 400 milijonov
dolarjev za pomoč najbolj ogroženim državam.
Glede na napovedi strokovnjakov, se arktični led topi z
enkrat večjo hitrostjo in sicer 9% na desetletje in ne 4,3 % kot 
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so predvidevali. Arktika naj bi že do sredine stoletja ostala
povsem brez ledu. Večina raziskovalcev napoveduje enako
napoved in sicer velike izgube ledu, študije pa nakazujejo,
da je za globalno segrevanje večinoma kriv človek.
Globalna temperatura se je v zadnjih 50 letih povečala. V Ameriki je povprečna temperatura narasla za 2º C.
Podnebne spremembe vključujejo povečanja nalivov, naraščanje temperature in morske gladine, hitro umikanje ledenikov, podaljševanje rastne sezone, podaljševanje sezone
brez ledu v morju, na jezerih in rekah. Poleg tega, podnebne
razmere vplivajo še na kakovost vode, energijo, transport,
promet, kmetijstvo, ekosisteme in zdravje. Škodljivi vplivi
na zdravje so povezani s povečano temperaturo, vodnimi
boleznimi, slabo kvaliteto zraka, ekstremnimi vremenskimi
dogodki in z boleznimi, ki jih prenašajo insekti in glodalci. V
zadnjih nekaj letih so znanstveniki objavili številne študije,
ki kažejo močne korelacije med podnebnimi spremembami
in živalskimi ter rastlinskimi spremembami vrst. Segrevanje
ozračje, po zadnjih podatkih, vpliva na povečanje resnosti
neviht, suš, poplav in drugih vremenskih dogodkov.

Dvigi temperature in klimatske spremembe

Posledice taljenja ledu prizadenejo
številne živalske vrste
Antiteza globalnega segrevanja je ohlajanje in nekatera
predvidevanja kažejo, da se naš planet vrača v ledeno dobo.
Mišo Alkalaj je v svoji novi knjigi z naslovom »Podnebna prevara« opozoril na metodološke napake znanstvenikov in pojasnil delovanje zelenih lobijev ter kdo ima od tega profit.
Da se naš planet dejansko ohlaja, podkrepi s številnimi znanstveno podprtimi dokazi.
 Analitiki podnebnih indikatorjev v nasa Goddard so
leta 1990 globalne temperaturne trende računali na podlagi meritev 6000 postaj, medtem ko 2009 le na podlagi podatkov 1500 postaj (izpadle so torej tiste, ki so kazale nizke
temperature)
 Center Hadley je selektivno zbiral podatke v Rusiji, zajel je le del evropskih mest, velik del Sibirije pa je izpustil
(prav tako z namenom, da se prikrije nizke temperature)
 Kako je mogoče trditi, da je ogrevanje ozračja posledica človeških izpustov toplogrednih plinov, če je podnebje ob koncu 19. stoletja doživljalo enako stopnjo ogrevanja
 Meritve kažejo, da se vodna gladina morske gladine,
ne dviguje, temveč niha in sicer raste ter upada v 10-letnih
ciklih. Ni zaslediti rasti gladine morja.
 Prav tako količina fosilnih goriv ni tako nizka, kot mislijo nekateri.
To je le nekaj izsledkov, ki pričajo o tem, da je globalno
segrevanje prevara. Za dejansko stanje je potrebno pretehtati vse argumente in znanstvene dokaze. To, da se nekaj dogaja z našim planetom, je dejstvo, čeprav ni zagotovo jasno
kaj nas čaka. Onesnaženje naše Zemlje je velik problem, saj
se rušijo naravni ekosistemi, odmirajo živalske in rastlinske
vrste. Vsak od nas- ljudi- mora zavestno spremeniti oz. prilagoditi svoj način življenja, saj je človeška roka grobo posegla v naravo. Če želimo ohraniti naravo za naše potomce,
potem moramo spremeniti razmišljanje in sprejeti ukrepe
za zaščito narave.
kg
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USTREZNO PREZRAČEVANJE
IN KLIMATIZACIJA
PROSTOROV
Stavbe so danes zelo dobro zatesnjene in imajo vgrajeno
vrhunsko toplotno izolacijo, zato je ustrezno ugodje v prostoru mogoče zagotoviti le z umetnim prezračevanjem. Pri
sodobnih klimatskih in prezračevalnih napravah je za obratovanje potreben predogrevan odpadni zrak, ki ga je potrebno še očistiti ter dogrevati.
Zaradi različnih letnih časov, moramo uskladiti ogrevanje, prezračevanje in vlaženje zraka, da dosežemo optimalne pogoje ugodja bivanja. Med poglavitne dejavnike,
ki vplivajo na počutje v prostoru, štejemo temperaturo, vlažnost in hitrost menjave ter sestavo zraka.
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb temelji
na standardih, ki zagotavljajo visoko kvaliteto ugodja (standardi so SIST ISO 77730, SIST CR 1752, SIST DIN 1946-6, ISO

99920 in ISO 8996, ISO 11201 in 3744) in določajo tehnične
zahteve za prezračevanje ter osnovo za projektiranje, gradnjo, meritve in vzdrževanje. Po pravilniku je toplotno sprejemljivo, če se v prostoru neugodno počuti manj kot 15 odstotkov uporabnikov prostora.
V prostorih sta kot stalna onesnaževalca prisotna človek
s svojo aktivnostjo in stavba sama. Le z zadostno energijsko
učinkovitim prezračevanjem lahko zagotovimo zahtevano
izmenjavo zraka ob najmanjši izgubi toplote/hladu in z najmanjšo možno rabo energije dosežemo zadostno kvaliteto
zraka v prostoru. Vlažnost zraka se mora gibati med 40% in
60%. Minimalna količina svežega zraka, glede na dovoljeno
koncentracijo CO₂, mora biti 18 m³/h na osebo ( v prostorih
kjer se kadi, pa celo 45 m³/h). Poleg emisij CO₂ pa se v bi- 
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valnih prostorih zaradi opreme, aparatov, ipd. sproščajo še
drugi plini, zato je v sodobnih stavbah količino dotoka svežega zraka potrebno še dodatno povečati. Po že omenjenemu standardu SIST CR 1752 za nekadilske prostore potrebna
količina zraka znaša 4 l/s, zaradi emisij škodljivih materialov
pa še dodatnih 4 l/s, kar skupno znaša 8 l/s.

Slika 1: Kontrolirano prezračevanje PH

V grobem lahko sisteme delimo na sisteme za prezračevanje in sisteme za klimatizacijo, glede na načine vpihovanja zraka pa se oba omenjena sistema delita še na mešalne,
izpodrivne in laminarne (laboratoriji, operacijske sobe). Pri
mešalnem prezračevanju se zrak najpogosteje dovaja skozi
rešetke, vgrajene v stropu ali steni in se po vstopu v prostor
meša z zrakom, ki je že v prostoru. Sistem je uporaben za
količine zraka do 50 m³/hm², v kombinaciji s hlajenimi stropi
pa do hladilne moči 100 W/m². Tako temperaturni nivo, kot
tudi temperatura odvedenega zraka, onesnaženje s škodljivimi snovmi za odvajanje in toplotni viri so enakomerni po
celotnem prostoru.
Redčenje zraka pa ni namen sodobnih prezračevalnih
naprav, funkcija teh je zamenjava onesnaženega zraka s
svežim. Kot nam pove že samo ime izpodrivno prezračevanje, je namen tovrstnih sistemov izpodriniti onesnažen
zrak iz prostora. Ti sistemi lahko dovajajo zrak na dva načina.
Neposredno, z indukcijo nad tlemi oziroma skozi dvignjena
tla s hitrostjo 0,25 do 0,5 m/s. Konvekcijski tok prenese topel
in onesnažen zrak proti zgornji, višji coni, ki je nad bivalno
cono ( ta je 1,3 m nad tlemi za sedečega uporabnika prostora

ali 1,8 m nad tlemi za stoječega). Značilnosti tega sistema so
prezračevanje s svežim zrakom, minimalno mešanje zraka v
prostoru, enosmerni tok zraka, kontrolirana temperaturna
razlika, temperaturni nivo in onesnaženost naraščata z višino prostorov ter temperatura odvedenega zraka je večja od
temperature zraka v prostoru.
Prednosti izpodrivnega prezračevanja glede na mešalno
so izboljšana kvaliteta zraka v prostoru, manjša koncentracija škodljivih snovi v bivalni coni, za enak učinek je potrebnega manj hlajenja, posebej primerno je za majhne prostore, v katere moramo dovajati velike količine zraka, za dano
kvaliteto porabimo manj svežega zraka, potencial za prosto-naravno hlajenje je večji, kar pomeni manjšo hladilno
moč, učinkovitost izmenjave zraka v prostoru je večja, primernejše je tudi za večje prostore (trgovine, gledališča, ipd.),
nižji so stroški instalacije, prav tako pa so nižji tudi obratovalni stroški.
V določenih primerih pa je mešalno prezračevanje primernejše od izpodrivnega. In sicer takrat, ko je gibanje zraka
v prostoru moteno, ko so škodljive snovi hladnejše/težje od
zraka, ko so viri toplote večji problem kot kvaliteta zraka ali
ko je višina stropa nižja od 2,3 m. Oba sistema morata imeti
vgrajeno napravo za rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka in z ustreznimi prenosniki toplote lahko pridobimo 40%95% toplote. Poskrbeti moramo še, da izberemo primerne
grobe filtre, fine filtre in difuzorje. Namesto difuzorjev lahko
za vpihovanje zraka pri izpodrivnem prezračevanju izberemo talne rešetke ali talne ventile.
S sistemom izpodrivnega prezračevanja pa prostorov ne moremo ogrevati, zato moramo to urediti na drugačen način. Kombiniramo lahko grelnike in konvektorje.
Najprimernejša postavitev grelnikov je pod najhladnejšimi
elementi v prostoru, konvektorje namestimo pod okna ali
vzdolž hladnih sten, možno pa jih je vgraditi tudi v tla. Poleg
te kombinacije lahko uporabimo tudi stropne panele, kombinirane s talnim ogrevanjem.
Pri pravilnem projektiranju bo izpodrivno prezračevanje
zagotovilo boljšo kvaliteto zraka kot mešalno prezračevanje. Najnovejša dognanja o difuzorjih za dovod zraka izpod
poda in izkušnje iz prakse so privedli do povečane uporabe
izpodrivnega prezračevanja v stanovanjskih ter javnih stavbah.
kg
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www.revija-energetik.si

Naj vas opomnimo na aktualne razpise!
Še vedno aktualno
●

Do 50 % sofinanciranje za povečanje energetske učinkovitosti. Sredstva se dodeljujejo za:


vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov, rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme, vgradnjo elek-

tromotorjev, kompresorjev črpalk in frekvenčnih regulatorjev


vgradnjo sistemov koriščenja odpadne toplote in optimizacijo



za sisteme ogrevanja oziroma hlajenja



vgradnjo varčnejše razsvetljave

Prvo odpiranje je 12.9.2012, nato vsako sredo.
●

Do 50 % sofinanciranje za povečanje energetske učinkovitosti. Sredstva se dodeljujejo za zamenjavo:
 starih kotlov z novimi na lesno biomaso ali plin
 električnega grelnika tipa voda zrak, vgradno toplotne črpalke in za sprejemnike sončne energije za pri-

pravo sanitarne vode
Prvo odpiranje je 12.9.2012 nato vsako sredo.
Več o razpisih najdete na www.tiko-pro.si
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VABILO ZA UDELEŽBO
V GOSPODARSKI DELEGACIJI V SRBIJO,
INĐIJA IN BEOGRAD,
29. IN 30. NOVEMBER 2012
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), v sodelovanju z Nacionalno agencijo za regionalni razvoj Srbije,
Gospodarsko zbornico Srbije, Gospodarsko zbornico
Luxemburga in Evropsko podjetniško mrežo, organizira poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov iz Slovenije s potencialnimi partnerji iz držav EU in JV Evrope.
Poslovno srečanje je namenjeno predvsem podjetjem, ki
delujejo na področju kovinske industrije, strojegradnje,
obnovljivih virov energije, elektro industrije, gradbeništva, IT, novih tehnologij in inovacij.
Poslovni razgovori se bodo odvijali dva dni v dveh različnih mestih. Prvi dan v Inđiji, kjer si bomo po končanih
razgovorih ogledali tudi industrijsko cono ter drugi dan v
Beogradu, kjer si bomo ob poslovnem srečanju ogledali tudi
sejem Biznis baza, ki bo v tem času potekal na Beograjskem
sejmišču (glej priloženi program).
Več informacij o samem poslovnem srečanju se nahaja
na spletni povezavi http://www.een-matchmaking.com/
bridge2balkan2012/, kjer morate obvezno narediti tudi
on-line registracijo za sodelovanje na srečanju!
Srbija je zaradi dinamičnega domačega povpraševanja
in vstopanja tujih investitorjev, država z velikim tržnim po-

tencialom in nudi slovenskim podjetjem veliko priložnosti za poslovanje na tem trgu. Poslovna srečanja z vnaprej
pripravljenimi individualnimi razgovori pa so odlična priložnost za navezovanje stikov za bodoče sodelovanje in za izmenjavo izkušenj ter informacij.
Vabimo torej podjetja, ki jih zanima poslovno sodelovanje s Srbijo, da se pridružijo obisku gospodarske delegacije,
ki bo potekal 29. in 30. novembra letos.
Za člane OZS bomo organizirali brezplačen prevoz,
podjetja si sama krijejo samo stroške prenočevanja v
Beogradu v višini 60 EUR/osebo, ki jih poravnajo na licu
mesta (hotel Balkan).
Ker je število mest v delegaciji omejeno, vas prosimo, da
nam čim prej pošljete izpolnjeno prijavnico (prijavnica je na
56. str. revije Energetik). Prijave sprejemamo do petka,16.
novembra 2012, oz. do zapolnitve prostih mest!
Za vse dodatne informacije v zvezi z obiskom gospodarske delegacije v Srbiji ter pomoč pri registraciji sem dosegljiv na tel: 01 5830 557, mob: 041 709 724 ali e-pošta:
gregor.primc@ozs.si.
Gregor Primc
Strokovni sodelavec za mednarodno sodelovanje

GOSPODARSKA DELEGACIJA V SRBIJO –
BRIDGE2BALKAN, 29. in 30. november 2012
Program
Četrtek, 29. november 2012 – Inđija
3.00 uri

Zbor udeležencev pred nakupovalnim središčem
Rutar na Rudniku v Ljubljani in odhod proti Srbiji

10.30 uri

Poslovna konferenca
sprejem in registracija udeležencev
uvodni nagovori
predstavitev občine in industrijske cone Inđija

12.00 uri

Individualni poslovni razgovori med podjetji

13.30 uri

Kosilo

14.30 uri

Nadaljevanje individualnih poslovnih razgovorov
med podjetji

16.00 uri

Obisk industrijske cone Inđija

18.00 uri

Odhod v Beograd in namestitev v hotelu

Petek, 30. november 2012 - Beograd
9.30 uri

Odhod na sejmišče v Beogradu

10.00 uri

Poslovna konferenca
sprejem in registracija udeležencev
uvodni nagovori

11.00 uri

Individualni poslovni razgovori med podjetji

13.30 uri

Kosilo

14.30 uri

Nadaljevanje individualnih poslovnih razgovorov
med podjetji

17.00 uri

Zaključek poslovnega srečanja in odhod proti
Sloveniji
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PROMOCIJA REVIJE
ENERGETIK NA SEJMU MOS 2012 CELJE,
12. – 18. SEPTEMBER 2012
Celjski sejem je letos organiziral že 45. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti – MOS
2012. Na več kot 65.000 kvadratnih metrov površin je razstavljalo več kot 1.600 razstavljalcev iz 34 držav.
Na razstavnem prostoru Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije je bilo obiskovalcem sejma na voljo revija
ENERGETIK. V sklopu Sekcije instalaterjev - energetikov sta se
med drugim
predstavila tudi ljubljansko podjetje Klima naprave
Dolinar in naš dolgoletni oglaševalec podjetje REAM. Kot že
leta poprej, smo tudi na letošnjem sejmu opazili precejšnje
zanimanje za revijo ENERGETIK,
saj so jo obiskovalci sejma dobesedno »razgrabili« vsakokrat, ko smo jo naložili na promocijsko stojalo. Sicer pa smo
lahko veseli, da je revija , kljub
sedanji krizi, čedalje bolj prepoznavna doma in v tujini, di-

rektno ali preko zastopništev
tujih firm v Sloveniji. Pri osebnih obiskih naših oglaševalcev
nismo zasledili nobenih bistvenih pripomb na revijo, nasprotno, deležna je bila številnih
pohval. Marsikdo je dejal, da
je revija ENERGETIK neke vrste
priročnik za vse tiste, ki gradijo
ali obnavljajo hišo oz. stanovanje. Priročnik, ki se torej večkrat
vzame v roke in zato ne preseneča dejstvo, da si večina prejemnikov hrani revijo na knjižnih policah.
S ponosom lahko zapišemo, da so kar trije oglaševalci
revije ENERGETIK prejeli sejemska priznanja in sicer:
1. AJM okna, vrata – senčila
d.o.o., Pesnica pri Mariboru –
zlato priznanje za leseno okno
AJM pasiv 90 in AJM pasiv 90
alu.
2. Atlas trading d.o.o., Vojnik
– zlato priznanje za toplotno črpalko za saitarno vodo
Vesttherm – ECO model.

3. W-GEO – Aleš Wenzel s.p.,
Slovenska Bistrica, posebno
priznanje za domiselno urejen
razstavni prostor, ki izraža domačnost in toplino doma.

HERZ

VAILLANT

KWB

TERMOTEHNIKA KRONOVŠEK

BIOMASA

AGREGAT

ČESTITAMO!
Ne nazadnje bi se želeli zahvaliti vsem našim oglaševalcem, ki v teh težkih, kriznih časih oglašujejo v reviji
ENERGETIK z željo, da se jim
pridružijo tudi nekateri novi,

saj gre za dober projekt. V naslednjem letu bomo namreč
praznovali kar dva jubileja: 20-letnico izhajanja revije
ENERGETIK in izid 100. številke
revije.
V nadaljevanju so nanizane
fotografije razstavnih prostorov naših obstoječih in potencialnih oglaševalcev, ki so razstavljali na sejmu MOS 2012.
Olga Poslek

Razstavni prostor Območne obrtno – podjetniške zbornice Slovenije–
Sekcija instalaterjev – energetikov

VITANEST , ELEKTRO KLIMA STAGOJ

IKA
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SONNENKRAFT

WIENERBERGER

AJM

FIBRAN NORD

EKO SKLAD

GRUNDFOS

KOOP TRGOVINA

KNUT

VIRS

HIDRIA

SIES

BIOLES HORIZONT

EUROKLIMATIZACIJA

ECOFUTURA

BIOPLANET

ARHSOL

GIPO

AM - TEL, IR OGREVANJE

VAN DEN

UNIOR

ESAL

ARMEX

EKOVIT

ZAVAROVALNICA MARIBOR

VELUX

OMEGA AIR

W-GEO

TELEKOM SLOVENIJE
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MI STROJ

SOLAR TEHNIK

BISOL

TERABIT

REAM

MESEC

AGNI

UNICOMMERCE

THS
WV TERM

CREATON

CREINA

ATLAS TRADING

ESO INŽENIRING

ROLTEK

MIK CELJE

SOL NAVITAS

THS

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE H2E

INPRO

EKLOGIT

AS CENTER

MIX

MKE

EKOD

KEPIC IZOLACIJA SK

STIREX PRODAJA IN STORITVE

FIRE FOX

PIRNAR

Fotografije: Olga Poslek
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Nagradna križanka št.16
VIŠINA
IN OBLIKA
ČRK

NAŠ
PEVEC
NABER

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
TURNER

ČLAN
KNOJA

LEGLO,
GNEZDO

LOJZE
SLAK

ZADNJA
PLAT

MERJENJE NOGOMETNI PRISILNO ŽELEZNO
VRATAR
DELO V
Z ENAKO
VINO
MERO HANDANOVIČ FEVDALIZMU

OBER

ČLANICA
FOLKLORNE
SKUPINE
ZALIV OB
ARABSKEM
MORJU
DIVAN

HRVAŠKI
PEVEC
PRŠA

GORLJIV
PLIN

ČESALEC
PREDIVA
ŽORŽ
SKRIGIN

MODEL
HYUNDAIA
NAŠ
PESNIK
(JANEZ)

TEKMEC

IT.PISATELJ
CALVINO

ZVONE
AGREŽ

SUROVINA AMERIŠKA STOJALO S
ZA
IGRALKA IN POLICAMI
PARFUME PEVKA DAY ŽNIDARŠIČ

PRSNE
SESTAVINA
BRADAVICE BENCINA
SILVO
TERŠEK
NASELJE NA
CRESU

PRIZADEVANJE
(STAR.)

NAŠA
ZNAMKA
SMUČI

SLAVKO
OSTERC
POGORJE V
GRČIJI

MAJHEN REP

PORTORIŠKA
IGRALKA IN
PEVKA

TRŽIŠČE
MOJSTER
LEPEGA
SLOGA
NOVA GORICA

ADAM
IN
...
BOLNIK
Z
MALARIJO

HRIBOVKA

MESNI
IZDELEK

PROSOJNA
BOMBAŽNA
TKANINA

Vpišite nagradno geslo

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite najkasneje do 30. 11.
2012 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

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

1.nagrada

2.nagrada

3. nagrada

BRANKO ARNŠEK
Trg revolucije 7
1420 Trbovlje

BREČKO DAMJAN
Zagrad 12 J
3000 Celje

JANEZ KRIŽAJ
Na Straški vrh 30
1000 Ljubljana

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

www.nibe.si

ZRAK/VODA
ZEMLJA/VODA
VODA/VODA

TERJE
N
O
M
A
Z
I
T
S
U
DODATNI POP

ZA VSA NAROČILA DO KONCA NOVEMBRA MONTERJEM
NUDIMO DODATNE POPUSTE NA VSE TOPLOTNE ČRPALKE
VSE INFORMACIJE NA TEL. ŠT. 041/634-625

nibe F2300 14,20 KW

Contura 790k

Prejemniki
nagrad 15. nagradne
križanke
revije Energetik.

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

KAMINI |

www.contura.si
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PRIJAVNICA
Gospodarska delegacija v Srbijo BRIDGE2BALKAN,
29. in 30. november 2012
izpolnite vsa
gregor.primc@ozs.si

najkasneje do petka, 16. novembra 2012
01/50 59 270

Naziv podjetja:
Naslov:
Kraj:
Tel./GSM:
E-

Spletna stran:
Letni promet:

Dejavnost:
Navedite izdelke oziroma storitve, ki jih ponujate:

Kraj, datum

Voda.
Tisočletja spreminja
vaš svet v Raj.
Kolektor Liv d.o.o.

T (5) 728 37 00

www.liv.si

