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Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje v letu, ki je minilo ter vam 

želimo veliko poslovnih uspehov tudi v letu, ki prihaja!

Vesel Božič in srečno Novo leto!

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

HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji 
t: +386 1 896 21 02, e: info@herz.si
www.herz.si
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Ko listam revije preteklih let, na-
tančneje zadnjih treh let, katere lah-
ko dragi bralci prelistate tudi sami na 
naši spletni strani, ugotavljam, da smo 
vsi skupaj ogromno naredili, pred-
vsem pa z vami spoštovani oglaševal-
ci na ozaveščanju in promociji upora-
be kvalitetnih ter varnih energetsko 
učinkovitih napravav,  na sistemih in 
materialih. Bili smo povsod, kjer se je 
dogajalo karkoli, povezano z besedo 
Energija, energetskimi sistemi, varče-
vanjem z energijo, predstavitvami no-
vih proizvodov, predvsem pa si oseb-
no prizadevam, da vam predstavimo 
učinkovite sisteme in materiale za ko-
riščenje virov energije. To seveda je 
in bo v prihodnje naše poslanstvo. 
Bili smo tudi na veliko sejmih doma 
in v tujini, ki so predstavljali naš po-
klic, materiale in naprave, ki so sodob-
ne ter učinkovite in skozi zmanjšane 
izpuste CO2 tudi zdravju prijaznejše. 
Sodelovali smo na raznih simpozi-
jih, seminarjih, okroglih mizah, novi-
narskih konferencah in vam uspešno 
prenesli znanje ter izkušnje tistih, ki 
se vsak po svojih močeh trudijo, da 
bomo jutri boljši, kvalitetnejši in učin-
kovitejši izvajalci ter nenazadnje upo-
rabniki. Z raznimi predstavitvami na 
sejmih in raznih delavnicah, v sodelo-
vanju s strokovnimi šolami pa te izku-
šnje poskušamo prenesti tudi na mla-
de. S predstavitvami gradnje pasivnih 
hiš in poslovnih prostorov skušamo 
povezati gradbeno stroko z ostali-
mi… Odločili smo se tudi, da vam v 
bodoče predstavimo primere dobre 
prakse, katerih je po Sloveniji verje-
tno vse več. Tisti investitorji, fizične ali 
pravne osebe, ki razmišljajo racional-
no, so v zadnjem času, predvsem pa 

EnErgEtik v lEtu 
2012

po letošnji podražitvi kurilnega olja, 
pričeli z investicijami, s ciljem poceni-
tve ogrevanja. Opazen je porast inve-
sticij v toplotne črpalke različnih virov, 
v kotle za lesno biomaso in v konden-
zacijsko tehniko, kjer ni druge možno-
sti. To se je opazilo tudi na predčasni 
porabi sredstev za vzpodbujanje teh 
investicij na Eko skladu. Vse več je tudi 
zanimanja pravnih oseb za te investi-
cije, kateri lahko kandidirajo na različ-
nih razpisih, ki so jim namenjeni. Na 
veselje izvajalcev fasadnih sistemov 
pa je neverjeten porast investicij v izo-
lacije ovojev v večstanovanjskih stav-
bah, katere pa še vedno z finančnimi 
vzpodbudami podpira Eko sklad. Vse 
zgoraj našteto in še marsikaj bo celo-
tni družbi prineslo prihranke, ki niso 
majhni, znižanje izpustov CO2, manjšo 
odvisnost od uvoza fosilnih goriv ter 
večje udobje ogrevanja naših stavb. V 
kolikor smo kot revija k temu mozaiku 
ukrepov pripomogli vsaj delček, smo 
na dobri poti.

Na tem mestu bi se prav posebej 
rad zahvalil oglaševalcem, brez ka-
terih seveda ne bi bili tako uspešni, 
vsem predavateljem, predstavnikom 
raznih institucij, mojim sodelavcem, 
predvsem pa vam, katerim je revija 
namenjena. Verjamem, da jo radi vza-
mete v prostem času v roke, jo preli-
state in s kolegi pokomentirate. Mi 
vam pa obljubljamo, da se bomo še 
naprej trudili, vas izpodbujali h kre-
ativnejši uporabi sodobnih materia-
lov in sistemov. Hvala vsem, obenem 
pa vam želim veliko poslovnih uspe-
hov, zdravja in družinske sreče v letu, 
ki prihaja.

Glavni in odgovorni urednik 
Danilo Brdnik

uvodnik
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Pred koncem leta se je družina 
Gert iz Metave, ki je pred dvema leto-
ma v požaru tragično izgubila gospo-
darja domačije in dom, vselila v novo 
hišo. Ta je bila v celoti zgrajena iz pri-
spevkov, donacij in prostovoljnega 
dela številnih posameznikov, podje-
tij, institucij, društev ter lokalnih sku-
pnosti. da so solidarni in odprtih rok, 
so pokazali tudi obrtniki, ki so se hi-
tro odzvali klicu na pomoč. Še pose-
bej Sekcija instalaterjev energetikov 
Maribor, ki je poskrbela, da Gertovih 
v teh hladnih dneh ne zebe. 

O nesreči Gertovih smo v reviji 
Energetik že pisali. Če na kratko povza-
memo, je stanovanjsko hišo Gertovih 
v Metavi pri Mariboru na silvestrovo 
pred dvema letoma zaradi napake na 
dimniški napeljavi zajel požar, v borbi 
z ognjem pa je življenje izgubil oče Vili 
Gert, ki je prav na zadnji decembrski 
dan dopolnil 57 let. Vdova Jožica Gert, 
njena takrat 13-letna hči Maja in babi-
ca Jožefa so tako v le nekaj minutah 
ostale brez vsega, brez glave družine 
in strehe nad glavo.

Slabi dve leti kasneje se je družina 
Gert vselila v novo hišo. »Odziv prošnji 
za pomoč je bil večji, kot sem priča-
kovala. Vsem, ki so pomagali, sem ne-
izmerno hvaležna«, je ganjena, s sol-
zami v očeh povedala Jožica Gert na 
slovesnosti ob vselitvi v novo hišo, v 
nedeljo 25. novembra. Slovesne vse-
litve se je udeležila večina krajanov in 
številni donatorji, ki so Gertovim stali 
ob strani v tej hudi nesreči. Pri Rdečem 
križu krajevne skupnosti Malečnik – 

Ruperče, so v akciji, ki jo je vodil njen 
predsednik Ernest Šilec, zbrali preko 
41.000 evrov prostovoljnih prispev-
kov. Nova hiša pa je vredna preko 
100.000 evrov. V njeno gradnjo je bilo 
vloženih preko 3600 ur prostovoljne-
ga dela, zelo skrbna gospodinja pa je 
prispevala kolikor je mogla. 

Ko nas Jožica Gert popelje sko-
zi novo hišo, lahko ugotovimo, koli-
ko gradbenega materiala in opreme 
je bilo donacij. Kuhinjo jim je preko 
programa Hvala mama podaril cen-
ter za socialno delo, prostoru po meri 
pa sta jo prilagodila soseda, zaposle-
na v Marlesu. Lesarska šola Maribor je 
prispevala kuhinjsko mizo in štiri sto-
le, tri postelje in omaro. Radiatorje jim 
je podarilo slovensko predstavništvo 

podjetja Vogel& Noot, podjetje HERZ 
d.d. je podarilo cevi in radiatorske ven-
tile, podjetje SELTRON regulator ogre-
vanja, dva cevna radiatorja Henrih 
Žerjav, upokojeni obrtnik iz Ruperč, 
Zveza prijateljev mladine Maribor je 
prispevala denar za peč za central-
no kurjavo, Robert Maček, obrtnik iz 
Malečnika pa jim je brezplačno izve-
del vodoinstalaterska dela. Poleg tega 
je hčerka Maja za čas šolanja na Srednji 
medicinski šoli dobila štipendijo Lions 
kluba Maribor Piramida. Jožica Gert je 
ob tem še enkrat izrazila hvaležnost 
vsem, ki so kakorkoli prispevali k nove-
mu domu in da se opravičuje, če vseh 
ni poimensko imenovala, je pa iz dna 
srca hvaležna vsem, saj si s skromnimi 
sredstvi, s katerimi se komaj preživlja-

gErtovi v novi hiši tudi 
s PomočJo solidarnosti 
oBrtnikov

Danilo Brdnik, predsednik Sekcije instalaterjev-energetikov Maribor, ki so poskrbeli za montažo in 
delovanje centralnega ogrevanja, je decembra obiskal družino Gert
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novolEtno okrašEvanJE v 
slovEnskih oBčinah

jo, ne bi mogla ustvariti novega doma. 
Izkazala se je tudi Sekcija instalater-

jev – energetikov Maribor (SIEM), ki je 
izpolnila obljubo Bojana Grušovnika, 
tedanjega predsednika sekcije iz 
Uniprim d.o.o., da bodo poskrbeli za 
centralno ogrevanje. Obljubo družini 
Gert so izpolnili v celoti člani izvršilne-
ga odbora sekcije. Sedanji predsednik 
sekcije danilo Brdnik, Bojan dajčman 
in Franjo Pernek so s pomočjo, pri 
njih zaposlenih delavcev, izvedli in-
stalacijska dela centralnega ogreva-
nja, od povezave peči, do montaže in 
radiatorjev, pomagali pa so tudi dijaki 
Tehniškega šolskega centra Maribor.  
Tekst in fotografije: Breda Malenšek

Sistem centralnega ogrevanja s pečjo

Cevni radiator v kopalnici Velik radiator v kuhinji

Nova hiša bo še letos dobila fasado

Društvo Planet Zemlja je že tretje 
leto zapored preverjalo energijsko po-
tratnost in ekološko osveščenost sloven-
skih občin ob novoletnem okraševanju. 
Občine so razdelili v tri kategorije: do 
3.000 prebivalcev, med 3.000 in 10.000 
ter nad 10.000 prebivalcev. Gospodarska 
kriza in zmanjševanje proračunskih sred-
stev se pozna pri večini občin, ki so so-
delovale pri vprašalniku. Kljub varčeva-
nju in gospodarski krizi je večina občin 
porabila več kot 15.000 evrov, ena celo 
71.000 evrov

Ankete se je odzvala le slaba sedmi-
na občin. Količina okraskov in energet-
ska potratnost, ki je pri večini občin ve-

zana na javno razsvetljavo, bo pri treh 
četrtinah občin ostala enaka kot v prej-
šnjih letih. Manj kot 5.000 kw/h bo pora-
bilo 60 % sodelujočih občin. Novoletne 
lučke bodo dve tretjini slovenskih občin 
krasile od 15 do 30 dni, med-
tem ko bodo v večjih ob-
činah žarele tudi do 38 
dni. Srednje in velike 
občine imajo že ve-
čino ali vsaj polovi-
co okrasnih svetil 
okolju prijaznejših 
in energetsko manj 
potratnih, medtek, 
ko manjše občine ne 

okrašujejo z LED svetili. Varčevanje se bo 
poznalo le pri uporabi pirotehničnih iz-
delkih, ognjemeti bodo le v treh srednjih 
in treh večjih občinah, medtem ko osta-

le slovenske občine ognjemeta ne 
bodo imele. Skupni stroški 

za novoletno okraše-
vanje bodo pri ve-

liki večini sodelu-
jočih občin (70 
%) na enaki rav-
ni kot prejšnja 
leta, pri ostalih 
pa bodo zaradi 

manjšega okra-
ševanja nižji.
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Vesele bo�i�ne praznike in sre�no 2012 
�eli kolektiv podjetja Viessmann.
Vesele božične praznike in srečno 2013 
želi kolektiv podjetja Viessmann

V  Kongresnem centru hotela 
MONS, v organizaciji Gospodarskega 
interesnega združenja za distribuci-
jo zemeljskega plina, je  7. decembra 
2012 potekal že peti dogodek o koge-
neraciji na zemeljski plin. Potencialni 
investitorji, energetski strokovnjaki in 
predstavniki odločevalcev so se na to-
kratnem dogodku o soproizvodnji se-
znanili tudi s tehnološkimi novostmi, 
kot so gorivne celice in vodikove teh-
nologije, ki napovedujejo novo gene-
racijo »nano« kogeneracijskih naprav 
za majhne porabnike energije, kot so 
individualna gospodinjstva in še bolj 
učinkovito soproizvodnjo toplotne 
in električne energije za velike koge-
neracijske sisteme. Na delavnici so 
strokovnjaki udeležencem predstavi-
li delovanje kogeneracije na zemelj-
ski plin, tržne in tehnološke trende ter 
kako strokovno in finančno uspešno 
izvesti projekt postavitve kogeneraci-
je. Udeleženci so si ogledali tudi koge-
neracijo v Šporni hiši Ilirija, v Ljubljani. 

dogodka se je udeležilo več kot 
sto udeležencev iz različnih organi-
zacij javnega in zasebnega sektorja iz 
osrednje Slovenije, kar je jasen poka-
zatelj, da je kogeneracija na zemeljski 
plin aktualna ter pomembna tehnolo-
gija pri zagotavljanju energetske učin-
kovitosti javnih in zasebnih objektov.  

Mag. Urban Odar, direktor GIZ 
dZP, je uvodoma poudaril, da po-
men zemeljskega plina narašča, saj 
se uporaba širi na različna področja: 
od zasebnih uporabnikov za ogreva-
nje, do soproizvodnje toplote in ele-
ktrične energije, vedno večji pomen 
pa dobiva tudi uporaba zemeljskega 
v prometu. Prof. dr. Peter Novak, de-
kan Visoke šole za tehnologije in sis-
teme, je udeležencem predstavil teh-
nologijo delovanja visoko učinkovitih 
striling kogeneracijskih motorjev in 
pojasnil priložnosti vzpostavitve de-
centraliziranih sistemov SPTE. Vodja 
Centra za energetsko učinkovitost z 
Instituta »Jožef Stefan«, mag. Stane 
Merše, je udeležence seznanil s SPTE 
in trendi na trgu. Razvojni center za 
vodikove tehnologije je slovenski par-
tner v evropskem  pilotnem projektu 
»Ene field«, katerega cilj je postavitev 
visoko učinkovitih kogeneracijskih 
naprav z gorivnimi celicami v državah 
EU. Aktivnosti razvojnega centra in ci-
lje projekta Ene filed je udeležencem 
dogodka predstavil Tadej Auer. 

S predstavitvijo »nano« kogene-
racijske naprave za enostanovanjske 
hiše sta na dogodku sodelovala Rolf 
Clemens in Nerlich Volker iz švicar-
skega energetskega podjetja Hexis. 
Naprava Galileo, ki deluje na podlagi 

tehnologije gorivnih celic, omogoča 
visoko učinkovito in udobno soproi-
zvodnjo toplotne ter električne ener-
gije in je predstavnik nove generacije 
SPTE naprav za inteligentno ogreva-
nje ter soproizvodnjo čiste električne 
energije.  

dr. Samuel Rodman Oprešnik, raz-
iskovalec in predavatelj iz  Fakultete 
za strojništvo, Univerze v Ljubljani, je 
udeležencem predstavil tehnologi-
jo vozil na zemeljski plin, ki so zaradi 
varnosti, ekonomičnosti in udobnosti 
primerna, tako za zasebna, kot tudi 
za gospodarska vozila. Udeleženci so 
si vozila na zemeljski plin, ki jih je na 
slovenskih cestah še ni veliko, lahko 
ogledali med dogodkom. Zadnji del 
posveta je bil namenjen predstavitvi 
različnih investicijskih faz vzpostavi-
tve sistema SPTE. Ob koncu so pred-
stavniki podjetij za izgradnjo koge-
neracijskih sistemov udeležencem 
predstavili referenčne primere javnih 
in zasebnih objektov s kogeneracij-
skimi sistemi, kot so hotel, industrijski 
objekt, fakulteta, bolnišnica, študent-
ski dom in večstanovanjski objekt. 
Naj omenimo Petra Kompleta iz pod-
jetja  Viessman d.o.o, ki je predstavil  
Modernizacijo energetike v družinski 
hiši z”nano” kogeneracijsko napravo.

Leonida Polajnar

kogEnEraciJa na  
zEmElJski Plin in novE 
tEhnologiJE

5



December 2012

Voda – vir življenja in naš navdih. 
Z mislijo na kvaliteto življenja in z odgovornostjo do na-

ravnega okolja stremimo k razvoju rešitev, ki so prijazne do 
okolja ter ljudi.

V oblikovno dovršenih in uporabnih izdelkih združuje-
mo sodobne oblikovne in tehnične trende ter naravne mate-
riale. Produkti LIV nadgradijo vsak kopalniški ambient, saj so 
ustvarjeni z mislijo na vas, uporabnike in vaše zadovoljstvo.  

Ustvarjamo za vas. 
Vaše zaupanje za nas pomeni zavezo, ki jo uresničujemo:
� s kvaliteto izdelkov, 
� z zanesljivo storitvijo in 
� s ciljem izpolniti pričakovanja, tako končnih uporabni-

kov, kot tudi strokovne javnosti.

Ključ snovanja rešitev splakovalne tehnike 
LIV so: 
�	upoštevanje izkušenj uporabnikov splakovalne tehni-

ke LIV – imamo več kot 1.000.000 zadovoljnih uporabnikov 
nadometnih splakovalnikov in proizvodov podometne teh-
nike LIV, 
� prodajna mesta in arhitekti, ki vam kopalnico izrišejo 

in strokovno svetujejo pri izbiri ustreznih elementov LIV, 
� instalaterji, ki so pogosto prvi in najpomembnejši sve-

tovalci kupcem, nam pa konstruktivni sogovorniki ter vir ko-
ristnih idej za tehnično izpopolnjevanje proizvodov. 

Zaupanje strokovnjakov
Strokovni javnosti v prihajajočem letu posvečamo po-

sebno pozornost. Leta medsebojnega kvalitetnega sodelo-
vanja  krepimo in nagrajujemo. 

Pridružite se nam v LIV KLUBU
Včlanite se na spletni strani www.livklub.si in izkoristite 

prednosti enostavno dostopne ter zanesljive storitve. Kot 
član boste imeli dostop do 
� celovite tehnične dokumentacije splakovalne tehnike 

LIV, z možnostjo prenosa, 
� knjižnice AutoCAd LIV za uporabo projektantom stroj-

nih instalacij in ostalim uporabnikom, ki potrebujejo natanč-

ne tehnične informacije o izdelkih splakovalne tehnike LIV, 
� video vsebin montaže izdelkov ter
� številnih drugih koristnih informacij, ki jih želimo deliti 

z vami. 
Članstvo v LIV KLUBU prinaša dodatne ugodnosti, zve-

stoba članov pa je tudi nagrajena. S preprosto in brezplačno 
registracijo na www.livklub.si  se prepričajte sami. 

Poziv instalaterjem 
V letu 2013 načrtujemo serijo predstavitev novosti in teh-

ničnih izobraževanj za instalaterje na različnih lokacijah po 
Sloveniji. Predstavili vam bomo številne novosti v programu 
splakovalne tehnike in  koristi članstva v klubu LIV. 

Tokrat vam napovedujemo termine v prvem četrtletju 
leta 2013 in vas pozivamo, da si izberete za vas najbolj pri-
meren čas ter kraj:

Prijava na brezplačno izobraževanje
Za prijavo na izobraževanje in predstavitev LIV KLUBA, 

nam lahko pišete na e-pošto livklub@kolektor.com ali pa 
izpolnite prijavnico na www.livklub.si oziroma posredujte 
priloženi obrazec na faks, št. 05 72 83 811 ali po pošti, na na-
slov Kolektor Liv d.o.o., Marketing, Industrijska cesta 2, 6230 
Postojna. Izberite termin in kraj izobraževanja, ki vam naj-
bolj ustreza. Veselimo se srečanja z vami!   

Za novosti sledite spletni strani www.liv.si.

datum           Kraj 

17. 1. 2013    Ljubljana in Maribor 
24. 1. 2013    Kranj in Celje 
31. 1. 2013    Koper in Novo Mesto 
14. 2. 2013    Nova Gorica in Murska Sobota
21. 2. 2013    Postojna in Slovenj Gradec 
28. 2. 2013    Ljubljana in Ptuj
14. 3. 2013    Kranj in Celje 
21. 3. 2013    Koper in Krško 
28. 3. 2013    Jesenice in Črnomelj

Partnerski program liv kluB – krepimo krog 
zaupanja

66
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Pametna investicija
Prostor v hali je cenovno drago-

cen, zato je potrebno dobro razmi-
sliti, ali bomo del tega prostora na-
menili ogrevalnemu sistemu. Ker je 
Uponorjev sistem industrijskega tal-
nega ogrevanja integriran v nosilna 
tla hale, ni ovir v prostoru in je s tem 
omogočena popolna arhitekturna 
svoboda. To tudi pomeni, da ni po-
trebno nobenih kompromisov glede 
tega, kako se bo toplota oddajala sko-
zi delovno površino. Poleg tega ni več 
nobenih statičnih omejitev, ki se na-
našajo na strešne konstrukcije zaradi 
ogrevalnega sistema. Z drugimi bese-
dami, v hali so idealni pogoji za opti-
malno uporabo notranjega prostora.

Konvencionalne, vidne ogreval-
ne površine, ki vključujejo cevovo-
de, kanale in ventilatorje, morajo biti 
redno čiščeni, zamenjani, prebarva-
ni ter vzdrževani. To pa je ravno na-
sprotje tega, kar nudi Uponorjev sis-
tem industrijskega talnega ogrevanja. 
Uponorjev sistem industrijskega tal-
nega ogrevanja ne potrebuje nobe-
nega prizadevanja v smislu indivi-
dualnega vzdrževanja. To se odraža 

v občutnem znižanju stroškov de-
lovanja in posledično hitri povrnitvi 
investicije.

Boljša notranja klima, 
boljši učinek

Vsak stroj ima optimalno delovno 
temperaturo. Kako pa je to pri ljudeh? 
Veliko ljudi ne ve, da prijetna tempera-
tura na delovnem mestu motivira de-
lavce, da delo opravljajo po najboljših 
močeh. Predpisi s področja zdravja 
in varnosti pri delu predpisujejo, da 
zaposleni ne smejo biti izpostavljeni 
neprimernim temperaturnim pogo-
jem, ki so rezultat ogrevalne opreme. 
Neprimerno v tem primeru pomeni, 
da so velike temperaturne razlike med 
področjem nog in področjem glave, ki 
se pojavi, na primer, pri prisilnem kro-
ženju zraka.

industriJsko talno  
ogrEvanJE uPonor
Boljša notranja klima, boljša zmogljivost

10 dobrih razlogov za 
izbiro Uponorjevega 
sistema industrijskega 
talnega ogrevanja:
� Hitra povrnitev investicije
� Popolna arhitekturna  
 svoboda
� Optimalna uporaba proizvo- 
 dnih površin
� Enakomeren temperaturni  
 profil
� Majhna hitrost zraka
� Brez kroženja prahu
� Stimulativno delovno okolje
� Brez stroškov vzdrževanja
� Preizkušena tehnologija
� Obsežna politika   
 odgovornosti

20.000m2 Uponorjevega industrijskega talnega 
ogrevanja v visoko regalnem skladišču v mestu 
Hückelhoven, Nemčija

Temperaturni profil industrijskega talnega ogrevanja in ogrevalnega sistema, montiranega na strop.
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V osnovi igra temperatura tal po-
membno vlogo pri vzpostavljanju pri-
mernih pogojev, skupaj s temperatu-
ro zraka v prostoru. V zvezi s tem je 
potrebno zagotoviti zadostno zaščito 
pred odvajanjem toplote, kar pome-
ni, da je potrebno držati temperaturo 
tal pri vsaj 18° C. Sistem lahko pokrije 
velike površine, toplota pa se prena-
ša preko blagega sevanja, brez krože-
nja prahu (kar pa je značilno ravno pri 
radiatorjih).

Brez kakršnegakoli vpliva 
na statiko

Konstrukcija in sestava industrij-
skih tal je močno odvisna od učinkov 
statičnih ter dinamičnih obremenitev, 
kot so to kolesne obremenitve vozil, 
statične obremenitve od regalov/po-
lic in strojev. Preden pa statik opredeli 
ustrezno talno konstrukcijo, pa je po-
trebno upoštevati tudi mehanske in 
kemične vplive na talne površine.

Velika prednost Uponorjevega in-
dustrijskega talnega ogrevanja je ta, 
da ta ne vpliva na statični izračun. To 
je dejstvo, ki daje naši rešitvi tako pri-
lagodljivo in univerzalno uporabnost.

Kompaktna  
konstrukcija cevi izpolnjuje 
najvišje zahteve

Eden bistvenih faktorjev, ki vpliva-
jo na zanesljivost talnega ogrevanja v 
industrijskih okoljih, je pravi material 
za cevi. Samo zelo robustne in vzdržlji-
ve cevi so se sposobne spopasti z gro-
bim okoljem talne konstrukcije.

Uponorjeve cevi PE-Xa, izdelane iz 
zamreženega polietilena (zamreženje 
s peroksidom po postopku Engel) so 
se izkazale kot vrhunski material v pra-
ksi že več kot milijonkrat. 

Cevi se pritrjujejo v nosilno arma-
turo s pomočjo posebnih držal, s po-
močjo kabelskih vezic ali žičnih spon. 
Položaj cevi znotraj talne konstrukci-
je je odvisen od vrste in namembno-
sti tal. 

dobiček od nizke  
temperature ogrevanja

druga značilnost Uponorjevega 
industrijskega talnega ogrevanja je 
stroškovna učinkovitost, ki se izraža v 
nizki porabi energije.

Ker celotni sistem deluje na nizki 
temperaturni ravni, so toplotne izgu-
be pri viru in distribuciji toplote, mini-
malne. Prav tako se celotna talna po-
vršina spremeni v ogrevalno površino. 
Z uporabo obstoječe toplotne energi-
je npr. iz proizvodnih procesov, lahko 
dodatno znižamo stroške energije – v 
najboljših primerih celo na nič.

Z uporabo Uponor industrijskega 
talnega ogrevanja se postavijo teme-
lji za stroškovno učinkovit način po-
slovanja. Prednost, ki ne samo prihra-
ni denar, ampak vas tudi postavi pred 
konkurenco.

Področja uporabe
Uponorjev sistem industrijske-

ga talnega ogrevanja je nizkotem-
peraturni sistem distribucije toplote 
za ogrevanje industrijskih prostorov. 
Uporabno področje je: od delavnic, 
proizvodnih hal z lahkimi in težkimi 
stroji, do skladišč, kjer se uporabljajo 
viličarji ter tudi letaliških hangarjev za 
vzdrževanja. Sistem je vgrajen nepo-

Zamrežen polietilen s čvrsto in homogeno 
strukturo

Pritrjevanje cevi na nosilno armaturo

Hitro in enostavno pritrjevanje cevi na  
armaturno mrežo

Poseben montažni kavelj za dvig mreže s cevjo 
na ustrezno višino

Vzdrževalni objekt težkih vozil Hack, 
Windhagen, Nemčija. Opremljen z Uponor 
industrijskim talnim ogrevanjem.

BMW dynamic Center, dingolfing, Nemčija. 
Opremljen z Uponor industrijskim talnim 
ogrevanjem.

Ker so ogrevalne cevi obdane z betonom,  
silnice tečejo okoli cevi, kot da bi bili mostovi
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sredno v betonsko talno ploščo. Prav 
tako je možno uporabiti standardno 
armaturno jekleno mrežo betonske 
konstrukcije kot podporno struktu-
ro za ogrevalne cevi. Toplota se lahko 
dobavlja od običajnega toplovodne-
ga ogrevalnega sistema, ki je name-
njen za dotičen objekt.

Nosilnost
Obremenitve, ki jih povzro-

čajo, npr. vozila, nimajo vpliva na 
Uponorjevo industrijsko talno ogre-
vanje, saj ta ne vsebuje nobenega 
elementa, ki bi omejeval maksimalno 
dovoljeno obremenitev vozil, kot je 
to na primer pri izolaciji. Uponorjevo 
industrijsko talno ogrevanje se lahko 
vključi v praktično vse vrste beton-
skih konstrukcij, vključno z armiranim 
betonom, prednapetim betonom, va-
kuumskim betonom, valjanim kom-
paktnim betonom…

Osnovni kriteriji za izbiro vrste 
konstrukcije so zahteve, ki določajo 
vrsto uporabe, ki jo bodo tla izposta-
vljena. Pri tem je potrebno upošteva-
ti točkovno obremenitev regalov/po-
lic in dinamično obremenitev viličarja.

Izolacija industrijske talne 
konstrukcije

Toplotno izolacijo industrijskih 
objektov je potrebno izračunati v skla-
du z dejansko veljavnimi standardi za 
energijsko učinkovitost objekta, kot 
so to na primer ISO 13790, ISO 1789 in 
ISO 13370 “Toplotne lastnosti objek-
tov – prenos toplote skozi tla”.

Če je gladina talne/podzemne 
vode manj kot 2 m pod betonsko 
podlago, je potrebno uporabo toplo-
tne izolacije obravnavati v skladu z 
zahtevami.      

Ostali pomembni  
parametri

Pri načrtovanju industrijskega tal-
nega ogrevanja je potrebno upošte-
vati tudi vgradne zahteve. Mednje 
spadajo tako priprava podlage in no-
silnega sloja, kot tudi podložnega slo-
ja in hidro-izolacijskega sloja. 

Ker se pri industrijskem talnem 
ogrevanju ogreva velika talna povr-
šina, mora statik določiti dilatacijska 
polja. dilatacije so spoji, ki omogočajo 
gibanje betona vsled temperaturnih 
razlik. Te zagotavljajo stalno ločeva-
nje betonskih plošč na razdalji pribli-
žno 20 mm in so napolnjene z meh-
kim materialom (npr. penjena pena ali 
vlaknena plošča). dilatacije so pritrje-
ne na izbranem mestu še preden se 
vlije beton. Sistem talnega ogrevanja 
nima vpliva na načrtovanje dilatacij. 
Priključne cevi, ki prečkajo dilatacije, 
morajo biti zaščitene pred morebi-
tnimi mehanskimi obremenitvami v 
območju okoli dilatacije z uporabo 
Uponorjeve zaščitne cevi v dolžini 1m.

Poleg dilatacij, pa obstajajo tudi 
t.i. lomilne fuge. Lomilne fuge se za-
režejo v betonsko ploščo po tem, ko 
je ta formirana in služijo kot vnaprej 
določene točke lomljenja (razpok). Te 

zareze so približno 3-4 mm široke in 
globoke približno 25-30% debeline 
betonske plošče. Namerne razpoke, ki 
se pojavijo pod rezom, imajo določe-
no število nazobčanj (neenakomerna 
razpokanost), katere pa omogočajo 
prečnim silam, da se prenesejo iz ene 
betonske plošče na drugo betonsko 
ploščo. Lomilne fuge so lahko tudi t.i. 
“zaprte” vrste. Izdelane so tako, da se 
zarezo, ki je globoka približno 25 mm, 
napolni s posebno tesnilno maso in 
delno tudi s penasto gumo.

Zaključek
Poleg navedenega nudi Uponor 

tudi tehnično pomoč pri načrtova-
nju in izračunu industrijskega talne-
ga ogrevanja. Osnovne tehnične in-
formacije in omenjeno pomoč lahko 
dobite v družbi TITAN d.d., ki je uradni 
zastopnik podjetja Uponor v Sloveniji.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Prikaz dilatacije. 5  Uponor PE-Xa cev
6  Ločilni/ drseči sloj
7  Vodotesni sloj
8  Slepi sloj

1  Zaključni sloj
2  Beton
3  dilatacija
4  Zaščitna cev

Prikaz lomilne fuge.  6  Ločilni/drseči sloj
 7  Vodotesni sloj
 8  Slepi sloj
 9  Fina razpoka
 10  Lomilna fuga

 1  Zaključni sloj
 2  Tesnilna masa
 3  Penasta guma
 4  Beton
 5  Uponor PE-Xa cev
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Zbora članov Sekcije insta-
laterjev- energetikov Mari-
bor, ki je bil 6. novembra v 
Domu obrtnikov v Maribo-
ru, so se poleg članov sekcije 
Območnih obrtno- podjetni-
ških zbornic Maribor, Ruše, 
Pesnica, Lenart, Ptuj in Slo-
venska Bistrica, udeležili tudi 
člani upravnega odbora Sek-
cije instalaterjev energetikov 
Obrtno podjetniške zborni-
ce Slovenije s predsednikom 
Jernejem Dolinarjem ter se-
kretarji in strokovni delavci 
OOZ Podravja. Kot gostje so 
na zboru sodelovali Andrejka 
Grlić, glavna tržna inšpektori-
ca, Andrej Žakelj, tržni inšpek-
tor in višji davčni inšpektorici 
Greta Rode ter Martina  Živič.

Zbor instalaterjev- ener-
getikov je uvodoma pozdravil 
predsednik Območne obrtno- 
podjetniške zbornice Maribor 
Aleš Pulko. Čas v katerem 
smo, je težek, je poudaril, zato 
zbornica še posebej podpira 
branžno prizadevanje sekcij. 
Branžno cehovsko povezova-
nje bo ostalo tudi v prihodnje, 
ne glede na obliko organizira-
nosti obrtništva, in bo nosilec 
strokovnosti. To pomeni, da se 
počasi vračamo k bistvu pove-
zovanja, ki branža oz. Panoga 

je. Energetika je tudi ena od 
panog, ki generira dodatno 
vrednost. 

Sledil je posvet na temo 
nelojalne konkurence in sive 
ekonomije z glavno tržno in-
špektorico Andrejko Grlić in tr-
žnim inšpektorjem Andrejem 
Žakljem. Obrtniki že dolgo 
opozarjajo na problem dela na 
črno in sive ekonomije. Svoje 
zahteve so predstavili in izrazili 
na dnevih obrti. Glavna inšpek-
torica Andrejka Grlić je izposta-
vila, da se pogosto ne loči med 
delom na črno in sivo ekono-
mijo in da se pripravljajo spre-
membe zakona, kjer bodo glo-
be za delo na črno višje. Delo 
na črno je, da vzamete neko-
ga v službo brez pogodbe, ga 
ne prijavite in mu plačujete 
na roko. Siva ekonomija obse-
ga mnogo večje področje, za-
jema vse od šušmarjenja, delo 
registriranih obrtnikov brez ra-
čuna. Ljudje se ne zavedajo do-
volj, da brez računa ne morejo 
uveljavljati stvarnih napak in 
da to ni prav. Zato je apelirala 
na prisotne, naj prijavijo delo 
na črno in da sami ne opravlja-
jo storitev ter dela brez izdaje 
računa. Letos so na inšpekto-
ratu prejeli 268 prijav, od tega 
223 glede zaposlovanja, do da-

nes so opravili 5102 pregledov 
in izdali 917 prekrškovnih ukre-
pov. V Sloveniji pa imamo le 103 
tržne inšpektorje in ti ne zmo-
rejo opraviti tolikšnega obsega 
dela. Med največjimi prepreka-
mi je naša miselnost, da saj ne 
rabimo računa, pa da imamo 
raje cenejšo storitev, če je brez 
računa. Glede trgovcev za vele-
prodajo materiala je menila, da 
šušmarji ne bi smeli kupovati v 
veleprodaji in da je v tem pri-
meru obrtnik v neenakoprav-
nem položaju. Zakonodaja je 
ustrezna, vendar se ne upošte-
va dovolj. Obrtniki so opozorili 
tudi na problem, da se še vedno 
prodajajo določene peči in ma-
teriali, ki niso več dovoljeni, ker 
pa so cenejši, jih trgovci še po-
nujajo ter prodajajo šušmarjem.

Kot gostji sta v razpravi so-
delovali tudi Greta Rode, viš-
ja davčna inšpektorica na od-
delku za davčno inšpekcijo in 
Martina Živič, vodja projekta 
sive ekonomije ter višja davč-
na inšpektorica iz Davčnega 
urada Brežice. Obrtniki so se 
nanju med drugim obrnili s 
vprašanjem ali sme obrtnik za-
računati potne stroške, ko gre 
na objekt z namenom monta-
že, niso pa registrirani za tran-
sport. Odgovor je bil, da se lah-

ko na računu stranki za storitev 
obračuna pavšal za prevozne 
stroške. 

Sledila je predstavitev de-
javnosti sekcije ter pobuda za 
regijsko povezovanje instala-
terjev- energetikov Podravja. 
Predsednik sekcije Danilo 
Brdnik je menil, da je čas za po-
vezovanje in da bo ob prosto-
voljnem članstvu združevanje 
še bolj potrebno in pomembno 
ter da vidi sodelovanje pred-
vsem pri skupnih projektih. 
Sekcija je prijavila projekt na 
temo energetskega svetovanja 
fizičnim osebam glede varnega 
in primernega ogrevanja. Glede 
regijskega povezovanja pa, da 
bo iniciativni odbor v kratkem 
pričel z aktivnostmi glede regij-
skega povezovanja in da naj bi 
po vseh OOZ v Podravju imeno-
vali po enega člana.

Tekst in foto: Breda Malenšek

Z zbora članov sekcije- instalaterjev energetikov                                        (foto: Breda Malenšek)

Predsednik sekcije Danilo Brdnik in gostje na zboru Andrejka Grlić, glavna tržna  
inšpektorica, Andrej Žakelj, tržni inšpektor ter višji davčni inšpektorici Greta Rode in 
Martina Živič.                                                                                                                 (foto: Breda Malenšek)

Zbor instalaterjev- energetikov je uvo-
doma pozdravil predsednik Območne 
obrtno- podjetniške zbornice Maribor, 
Aleš Pulko

o dElu na črno in sivi EkonomiJi
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V zadnjem času postaja energija 
vse dražja. Obračun stroškov ogre-
vanja se zato prakticira po dejanskih 
stroških. Kljub temu se stanovalci za-
radi dviga cen energentov vedno pri-
tožujejo nad višino stroškov ogreva-
nja. Zaradi varčevanja ali dotrajanosti 
so se stanovalci že marsikdaj sami 
odločili in zamenjali stare radiatorje z 
novimi, marsikdaj pa so istočasno za-
menjali še navadne s termostatskimi 
ventili. S tem pa so se upori in tlačne 
razmere v ogrevalnem sistemu spre-
menili. Marsikdaj se je vgradil radia-
tor podobne velikosti in manjše to-
plotne moči, termostatski ventili pa 
predstavljajo primerjalno z navadni-
mi večji upor. Običajno so stanovanja 
bliže kotlarni ali podpostaje v privile-
giranem položaju, stanovanja, ki 
so bolj oddaljena, pa dobijo 
premalo energije. Tudi pri 
optimalno dimenzionira-
nem in izvedenem siste-
mu je situacija podobna.

V preteklosti so pri-
pombe »slabega ogre-
vanja«  reševale z 
močnejšimi čr-
palkami ali viš-
jo temperatu-
ro predtoka. V 
obeh ukrepih se 
je udobje v bolj 
oddaljenih stano-
vanjih poboljšalo, 
v bližnjih pa je pri-
hajalo do presežkov 
energije. Tudi termo-

statski ventili brez prednastavitve 
ne pomenijo bistvene izboljšave. Ta 
ukrep torej ni spremenil porazdeli-
tve energije, poraba pa se je precej 
povečala. Tudi termostatski ventili 
brez prednastavitve ne pomenijo bi-
stvene izboljšave, porazdelitev ener-
gije pa izboljšajo šele, ko so prostori 
segreti in ventili zaprti.Tako stanje je 
marsikje še danes.

Zato je najbolje, da se k obno-
vi ogrevalnega sistema pris topi ce-
lovito, ker lahko le na ta način  pri-
čakujemo zmanjšanje stroškov za 
ogrevanje. V dvocevnih ogrevalnih 
sistemih se pretoke v radiatorjih na-
stavi s prednastavljivimi termostat-
skimi ventili, pretoke po vertikalah 
med sabo pa z regulacijskimi ventili. 

Obstoječe termostatske ventile 
brez prednastavitve običaj-
no rešujemo z prednastavlji-
vimi radiatorskimi  spodnjimi 
ventili. V vertikale se doda še 
regulatorje diferenčnega tla-
ka, ki preprečujejo hru-

pnost termo-
statskih 

ven-

tilov, ko se ti zapirajo. Pri enocevnih 
sistemih se običajno uporabljajo re-
gulatorji volumskega pretoka. Herz 
ima izmed vseh ponudnikov verjetno 
najbolj široko paleto kvalitetnih izdel-
kov, še posebej za enocevne sisteme 
in praktično rešitve za vse primere v 
praksi.

Za celovito hidravlično uravno-
teženje Eko sklad vsako leto razpiše 
tudi subvencije za nepovratna sred-
stva. Pri tem so predpisani tudi ustre-
zna navodila in postopki, ki jih je tre-
ba upoštevati že v fazi načrtovanja 
hidravličnega uravnoteženja. Osnova 
je obstoječe stanje. Vedeti je treba 
tudi, da elementi za hidravlično urav-
noteženje pomenijo dodatne upore, 
zato je potrebno pri izračunih preve-
riti in po potrebi korigirati hidravlič-
ne izračune cevne mreže. Predvsem 
mora biti kot rezultat izračun potreb-
nih pretokov, dimenzije in prednasta-
vitev uporabljenih termostatskih in 
regulirnih ventilov. Rezultat mora biti 
potrjen tudi z meritvami po izvedbi z 
merilnim protokolom.

Za kvalitetne nastavitve in dobre 

hidravlično  
uravnotEžEnJE starEJših 
vEčstanovanJskih stavB

Prednastavljivi termostatski ventil

Regulator diferenčnega tlaka 4002
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meritve mora biti instalacija izvedena 
kvalitetno, sistem pa mora biti dobro 
spran in odzračen. Tu se v praksi po-
javlja morda še največ težav. Meritve 
in nastavitve se izvajajo za računske - 
največje obremenitve, zato mora biti 
zagotovljeno, da so med meritvami 
vsi regulacijski ventili nastavljeni po 
projektu oz. popolnoma odprti in to 
velja za vse porabnike. Zato se pripo-
roča montaža termostatskih glav po 
meritvah. Pri meritvah se marsikdaj 
ugotovijo tudi zamašitve in druge ne-
pravilnosti v sistemih. Meritve hidra-
vličnega uravnoteženja Herz opreme 
izvajamo mi kot ponudniki opreme.

Najbolj pomemben  je rezultat 
dobrega hidravličnega uravnoteže-
nja za znižanje porabe energije. To se 
doseže z znižanjem potrebnih tem-
peratur predtoka, z znižanjem in op-
timiranjem pretoka, z znižanjem po-
rabe elektrike za delovanje črpalk ter 
skrajšanjem zagonskih časov ogre-
vanja. Pravičneje se bo razdelila tudi 
energija po stanovanjih, saj se zaradi 
znižanja temperature predtoka neka-
tera stanovanja ne bodo več uspela 
ogreti samo z energijo cevi, ki gre-
do skozi stanovanja in bodo morali 
za ustrezno udobje odpreti radiator-
ske ventile. Termostatski ventili ustre-
zno korigirajo notranje dobitke to-
plote, zaradi ustreznih pretokov skozi 
njih pa delujejo optimalno, oziroma 
imajo ustrezno ventilsko avtoriteto. 
Zaradi zelo različnih pretokov ima 
Herz v svoji ponudbi celo več tipov 
prednastavljivih radiatorskih ventilov. 
Tako se vedno lahko uporabi optimal-
na rešitev. Razen energetskih koristi 
se pridobi tudi enakomernejša tem-
peratura v zgradbi in večje udobje. 
Nazadnje, a ne najmanj pomembne, 
pa so tudi koristi za varovanje okolja.

Herz razen opreme nudi tudi soft-
ware za določitve ustreznih dimenzij 
in nastavitev regulacijskih ventilov ter 
prednastavitev radiatorskih ventilov. 
Ravno tako nudimo tehnične podat-
ke, prospekte, svetovanje in seveda 
meritve ter optimiziranje nastavitev 
hidravličnega uravnoteženja.

Herz ima s hidravličnim uravnote-
ženjem bogate izkušnje. Eden prvih 
večjih projektov se je izvedel že daleč 
nazaj med leti 1995 in 1997, ko se je v 
stanovanjskem naselju z 92 zgradba-
mi in s 3947 stanovanji izvedla vgra-

dnja termostatskih ventilov in hidra-
vlično uravnoteženje ogrevalnega 
sistema. Izmerjeni prihranek  energije 
je bil v povprečju 27% energije. Tudi 
v Sloveniji imamo veliko primerov do-
bre prakse.

Leva linija prikazuje dvocevno ogrevalno napravo z regulatorjem diferenčnega tlaka, desna linija 
enocevno ogrevalno napravo z regulatorjem volumskega pretoka

Regulacijski ventil Stromax 4017
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Predstavniki podjetja JAdRAN 
SEŽANA d.d., so dne 11.12.2012 
v Mariboru ponovno organizira-
li prednovoletno srečanje instala-
terjev– energetikov in projektan-
tov s področja Štajerske v prostorih 
Območne obrtno– podjetniške zbor-
nice Maribor. Okoli 40 udeležencev se 
je odzvalo prijaznemu povabilu, da 
bi prisluhnili novostim proizvajalcev 
IMMERGAS.

Predstavnik podjetja JAdRAN, g. 
Branko Hreščak, je v uvodnem delu 
pozdravil vse udeležence in se zahva-
lil za dobro poslovno sodelovanje. Za 
tem je g. Ervin Čigon, vodja programa 
ogrevanja in klimatizacije, predstavil 
nekaj novosti v programu proizvajal-
ca ogrevalne tehnike IMMERGAS.    

Podjetje IMMERGAS je eden izmed 
vodilnih proizvajalcev stenskih plin-
skih grelnikov. Široka paleta proizvo-
dov, od plinskih pretočnih grelnikov, 
do grelnikov z vgrajenim grelnikom 
za sanitarno vodo, tudi kondenzacij-
skih grelnikov itd., nudi velik izbor in 
obenem zadovoljuje tudi najbolj zah-
tevne kupce. 

Glavna prednost so vgrajeni grel-
niki iz Inox-a z dvojno spiralo, kar 
omogoča učinkovito segrevanje vode 
in dolgo življenjsko dobo.

Kondenzacijski plinski grelniki 
VICTRIX predstavljajo sodobno teh-
nologijo, s poudarkom na energet-
skem prihranku, ki je lahko tudi 30% 
večji od klasičnih plinskih grelnikov. Z 
vezavami več grelnikov v kaskade lah-

ko dosežemo večje skupne ogrevalne 
moči, kombiniramo pa lahko 32 kw, 
50, 75, 90 in 115 kw.  Najnovejšo tehno-
logijo in italijanski dizajn predstavlja 
novi model kondenzacijskega kotla, 
imenovan VICTRIX Superior, z mo-
čjo 32 kw. Model se ponaša z elegan-
tno oblikovano komandno ploščo, ki 
na preprost način omogoča upra-
vljanje vseh funkcij delovanja kotla. 
IMMERGAS napoveduje za prihodnje 
leto dopolnitev programa plinskih 
grelnikov večjih moči z novim progra-
mom ARES TEC. To so talni kondenza-
cijski plinski grelniki, sestavljeni iz več 
modulov glede na potrebno toplotno 
moč od 150 pa vse do 900 KW. Ti ko-
tli pomenijo napredno rešitev tako pri 
sanaciji starih kotlovnic kot pri projek-
tiranju in izvedbi novih kotlovnic ve-
čjih moči.

Vsi kondenzacijski grelniki imajo 
možnost nastavitve visoko tempera-
turnega režima od 25-85º C ali pa niz-
kotemperaturnega režima od 25-45º 
C, kar omogoča direkten priklop na 
talno gretje brez mešalnih ventilov. 

Velik poudarek je podjetje 
IMMERGAS namenilo tudi izkorišča-
nju sončne energije. V programu so-
larnih sistemov imajo tako vakuum-
ske, kot tudi ploskovne sprejemnike 
sončne toplote. Hranilniki tople vode 
so iz INOX-a ali so emajlirani. Nudijo 
že pripravljene komplete za solarne 
napeljave, črpalne sklope, montažno 
in priključno opremo. Sonce je res po-
memben vir energije, ki ga lahko kori-

PrEdnovolEtno  
srEčanJE PodJEtJa Jadran 
sEžana d.d.
Obrtno – podjetniška zbornica Maribor, 11. 12. 2012
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HUB RADIATOR FULL

HUB RADIATOR

- Deluje kot grelnik za sanitarno vodo (poraba cca 40% manjša)
- Nudi direktno in posredno ogrevanje (ventilator  - 3 hitrosti)
- Možnost priklopa radiatorja brez črpalke 
- Možnost priklopa talnega gretja z mešalnim ventilom
- Možnost vgradnje v steno (VxŠxG - 210x56x23 cm)
- Možnost priklopa dodatnega vira ogrevanja (sončni kolektorji, kotel na 
    pelete, plinski grelnik,...

1 Zunanja enota toplotne črpalke
2 Sprejemnik sončne energije (opcija)
3 TSV - topla sanitarna voda
4 Toplotni prenosnik za sanitarno vodo
5 Toplotni prenosnik za sončno energijo (opcija)
6 Notranji toplotni prenosnik TČ plin/voda
7 Vgrajen električni grelnik
8 Voda centralnega ogrevanja v odprtem sistemu

9 Cev za direktno ogrevanje s toplim zrakom
10 Osnovni podstavek (opcija)
11 Nosilna konzola
12 Ventil za praznjenje
13 Izlivni ventil
14 Primer povezave na ventilatorski konvektor
15 Črpalka za talno gretje
16 Črpalka za ventilatorske konvektorje
17 Mešalni ventil 
18 Radiator s termosifonskim kroženjem vode (maks. 2 metra)
19 Primer talnega gretja
20 Elektromagnetni polnilni ventil
21 Kontrola nivoja ogrevalne vode
22 Dodatni ventilator za potrebe direktnega ogrevanja s toplim zrakom
23 Solarni hidravlični set  (opcija)

18
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Tehnične lastnosti

2
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8
7

Inovativni sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode z obnovljivimi viri energije

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Jadran d.d., Sežana, ekskluzivni distributer za Slovenijo.

ogrevanje pozimi, hlajenje poleti 

S R E � N O I N U S P E � N O 2 0 1 3 !
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stimo brez povzročanja škode našemu 
planetu. Zato je podjetje IMMERGAS 
usmerilo razvoj svojih proizvodov k 
doseganju ciljev evropskih smernic, 
ki določajo čim višje kvote koriščenja 
obnovljivih virov energije.

Morda kot zanimivost, ki je bila po-
dana slušateljem, je možnost pripra-
ve tople vode z namestitvijo solarne-
ga sistema v več stanovanjskih hišah z 
več stanovanjskimi enotami ali bloki. 
Pri tem sistemu je podjetje razvilo pre-
usmeritveni mešalni ventil, ki omogo-
ča ogrevanje skupne sanitarne vode 
preko solarnega sistema. Sanitarna 
voda, ogrevana s skupnim solarnim 
sistemom, je speljana v stanovanj-
ske enote skozi kalorimetre - tako se 
omogoča merjenje. Kadar ima sanitar-
na voda temperaturo nižjo od 48° C, 
ventil preusmeri to sanitarno vodo v 
individualni grelnik v stanovanju, ki jo 
dogreje, v kolikor pa je ta vhodna tem-
peratura večja od 48° C, pa jo ventil 
preusmeri direktno do armatur (sani-
tarnih pip) v stanovanju. To je ena od 
zanimivosti, ki bi lahko bila ponujena 
končnim uporabnikom iz strani naših 
obrtnikov - predvsem na področjih, 
kjer je večje število sončnih dni. 

Novost programa IMMERGAS 
predstavljajo toplotne črpalke AUdAX 
monoblok zrak-voda, ki jih lahko sku-
paj s plinskimi grelniki in sončnimi 

sistemi povežemo s centralno krmil-
no enoto. Ta omogoča, da na podla-
gi predhodnega vnosa stroškov posa-
meznega energenta (plina, elektrike) 
samodejno vklaplja določeno napra-
vo. Moči toplotnih črpalk so AUdAX 
6, 8, 10, 16 in 18 kW. Možnost ima-
mo vezave več toplotnih črpalk v niz 
(kaskado).

Proizvajalec ACCORRONI od le-
tos nudi nove kondenzacijske plinske 
grelnike zraka za ogrevanje večjih pro-
storov tip MEC MIX CONd, modulirane 
moči do 45 KW. Posebno zanimiva pa 
je nova inovativna rešitev imenovana 
HUB RAdIATOR, kjer se ogrevanje na 
principu toplotne črpalke z močjo 3,5 
do 7,3 KW vrši preko notranjega zalo-
govnika s 130 litri ogrete vode. Poleg 
TČ lahko vodo v zalogovniku dogre-
vamo še s sončnim kolektorjem, ele-
ktričnim grelcem ali obstoječim eta-
žnim kotlom na polena ali pelete. Iz 
zalogovnika so izvedeni priključki za 
radiatorsko, talno gretje in za sanitar-
no vodo.

Kot zanimivost prodajnega pro-
grama je bil predstavljen še uplinje-
valni kotel na polena MA, kjer princip 
delovanja temelji na uplinjanju lesa 
pri visokih temperaturah. Namestitev 
ventilatorja omogoča vlek dimnih pli-
nov in s tem vlek primarnega zraka v 
izgorevalno komoro, medtem, ko se-

kundarni zrak potuje skozi posebne 
šobe, kjer se vrši piroliza. Sistem je iz-
redno ekonomičen, saj omogoča pri-
hranek goriva do cca. 40 %. Velikost 
nakladalnega prostora je dovolj velika 
za 8-12 ur delovanja na srednji moči 
ogrevanja in zato je potrebna mini-
malna prisotnost pri delovanju peči. 
Brezstopenjski ventilator, ki se ga vklo-
pi na maksimalno hitrost ob naklada-
nju, da dim ne uhaja v prostor, 6 mm 
pločevina, slovenski jezik na prikazo-
valniku, velika nakladalna komora so 
glavne prednosti kotlov. Novost v le-
tošnjem letu so kaminske peči, z mo-
žnostjo razvoda vročega zraka v druge 
prostore, kaminske peči za centralno 
kurjavo in kotli za centralno kurjavo na 
pelete ter koruzo, proizvajalca PUROS. 
Posebnost peči je, da so minimalnih di-
menzij z visokimi izkoristki, pri central-
ni kurjavi pa ne potrebujejo mešalnih 
ventilov, ker za postopno ogrevanje 
vode na povratku skrbi elektronska 
regulacija. Kotel za centralno ogreva-
nje Biomax, moči 22, 27 in 35 kW, ima 
vgrajeno posodo za pelete, patentiran 
sistem avtomatskega čiščenja pepela 
ter visoke izkoristke do 96 %. 

V nadaljevanju je g. dejan Ajdovec 
predstavil program klimatizacije. 
PANASONIC v svojem prodajnem pro-
gramu ponuja visoko kvalitetne proi-
zvode za končne uporabnike, kot tudi 
za poslovne in industrijske objekte. 

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

INTEGRIRAN SISTEM 

Regulator sistema  

Pre Sales 
D t  

MAGA MA uplinjevalni kotel na polena za 
centralno ogrevanje
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Značilnosti novih proizvodov so oko-
lju prijaznejše naprave, ki upošteva-
jo nove evropske direktive, ki prične-
jo veljati z letom 2013. Nova direktiva 
še bolj zaostruje energijske razrede in 
s tem omejuje uporabo nekaterih za-
starelih tehnologij. Povečana učinko-
vitost naprav pomeni manjšo porabo 
energije, ki hkrati niža stroške delo-
vanja naprave. Napredna tehnologi-
ja omogoča izboljšano klimatizacijo 
prostorov ob zelo tihem delovanju 
in nenazadnje so naprave oblikova-
ne tako, da se s svojim izgledom lepo 
vključujejo v najrazličnejše prostore. V 
hišnem razredu je ponudba zelo širo-
ka, izpostaviti pa velja model Etherea, 
ki izstopa z visokim količnikom učin-
kovitosti in številnimi funkcijami, kot 
so senzor gibanja, senzor sončne sve-
tlobe, nano-g filter, 3d-vpihovanje 
zraka itd.. V ponudbi pa so tudi šte-
vilni drugi tipi kasetnih, kanalnih, tal-
nostropnih enot, ki jih lahko kombi-
niramo v multi-split sisteme. Srednji 
razred klim, imenovan komercialni, je 
namenjen klimatizaciji poslovnih pro-
storov, kot so trgovine, saloni, preda-
valnice in drugi večji prostori. Ta linija 
proizvodov bo bogatejša za doda-

tno ponudbo, ki bo predstavljala do-
bro razmerje med ceno in učinkovito-
stjo. Največji sistemi, imenovani VRF 
in GHP, namenjeni klimatizaciji objek-
tov z več notranjimi enotami pa lahko 
delujejo s pogonom na elektriko - VRF 
ali s pogonom na plin - GHP. Slednji 
kot stranski proizvod toplote motor-
ja z notranjim izgorevanjem proizva-
ja toplo sanitarno vodo, opcijsko pa 
tudi električno energijo z magnetnim 
generatorjem.   

Tržni program PANASONIC vklju-
čuje tudi toplotne črpalke – Aquarea, 
moči od 3 do16 kW. Toplotne črpal-
ke zrak – voda Aquarea, zajemajo ši-
rok prodajni program, ki je prime-
ren tako za pasivne hiše (moči 3 in 5 
kW), kot tudi starejše objekte z radia-
torskim ogrevanjem, za katere so pri-
merne visokotemperaturne toplotne 
črpalke, ki zagotavljajo ogrevanje do 
65º C. Posebna serija toplotnih črpalk 
Aquarea je model T-CAP, ki zagota-
vlja 100%  kapaciteto do -15º C brez 
pomoči električnih grelnikov. Sistemi 
Aquarea so enostavni za montažo in 
združljivi s hranilniki drugih proizva-
jalcev, Panasonic ponuja velikost 200 
ali 300l. 

Skratka toplotne črpalke Aquarea 
omogočajo kvalitetno ogrevanje pro-
storov in sanitarne vode, z okolju pri-
jazno tehnologijo, ki je enostavna za 
montažo in ne zahteva vzdrževanja.

ČISTO PREPROSTO – PREVERITE 
pri podjetju JAdRAN SEŽANA d.d. ali 
obiščite njihovo spletno stran: www.
jadran-energetika.si in dobili boste 
informacije o kvalitetni opremi ter 
proizvodih za vse vaše potrebe, že-
lje in nazadnje se boste seznanili tudi 
s cenami, ki so primerljive z ostalimi 
proizvajalci. 

Po predstavitvi je sledil sprošču-
joči del srečanja, katerega komuni-
kacijo je podkrepil »kulinarični duet« 
Primorske: pršut in teran. Vsem ude-
ležencem srečanja so predstavniki 
podjetja JAdRAN d.d. zaželeli srečno 
in uspešno novo leto 2013. 

PUROS BIOMAX kotel na pelete za centralno ogrevanje Panasonic AQUAREA toplotna črpalka zrak-voda
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V Ljubljani je bila  5. decembra 
2012 novinarska konferenca, kjer so 
vsem navzočim predstavili nekaj po-
membnih informacij.  V družbi Butan 
plin bodo leto 2012 predvidoma za-
ključili z nekoliko nižjimi prodajnimi 
količinami UNP kot lani, predvsem na 
račun pestrega dogajanja na ener-
getskem trgu in naraščajočega tren-
da uporabe alternativnih energetskih 
rešitev. Z rezultati so zadovoljni, ka-
kor tudi z uspešno realiziranimi pro-
jekti na področju kogeneracij na UNP, 
z novim segmentom ponudbe kami-
nov na pelete in drugimi projekti, ki so 
prispevali k učinkoviti rabi energije pri 
uporabnikih. Na segmentu avtoplina 
pa v družbi predvidevajo kar 30-od-
stotno rast prodaje.

družba Butan plin se vse bolj preu-
smerja v ponudnika celovitih energet-
skih rešitev, ki temeljijo na strokovnem 
svetovanju in sodobnih energetskih 
trendih. S poslovanjem v 2012 so za-
dovoljni in napovedujejo prodajne 
količine nekoliko pod 30.000 mT UNP. 
Slednje so dosegli predvsem na ra-
čun uspešno realiziranih projektov na 
področju kogeneracij na UNP, kjer so 
vodilni ponudnik in ekskluzivni distri-
buter kogeneracijskih enot EC Power, 
ene izmed najbolj prodajanih ter naj-
učinkovitejših v EU. družba je tudi in-
tenzivno vlagala v razširitev prodajne 
mreže Zelene jeklenke, ki je uporabni-
kom plina v jeklenki poleg dostave na 
dom, na voljo na več kot 500 poobla-
ščenih prodajnih mestih. 

v Butan Plinu zadovolJni 
s PoslovanJEm na račun 
invEsticiJ v novE  
EnErgEtskE rEšitvE

Butan plin, d.d. je vodilni 
distributer utekočinjenega 
naftnega plina (unP) v 
jeklenkah in plinohramih 
v sloveniji ter ponudnik 
številnih alternativnih ener-
getskih rešitev. industriji in 
široki potrošnji zagotavlja 
zanesljiv ter cenovno 
ugoden vir energije. od leta 
1997 je strateško povezan 
z največjim distributerjem 
unP na svetu - koncernom 
shv Energy, ki zadovoljuje 
potrebe po energiji več 10 
milijonom potrošnikov v 27 
državah sveta. Butan Plin 
ima v sloveniji 35-odstotni 
tržni delež.  svojo priho-
dnost gradijo na najnovejših, 
okolju prijaznih energetskih 
rešitvah. v letošnjem letu 
so poleg novih objektov za 
namestitev soproizvodnje 
toplote in električne 
energije zavzeli tudi  ponud-
bo alternativnih rešitev v 
gospodinjstvih – s ponudbo 
kaminov na pelete in kar 
tri razpise za pridobitev 
nepovratnih sredstev, ki so 
bili namenjeni zasebnemu 
ter javnemu sektorju.  

Od leve proti desni si sledijo: Gašper Ravnak (Vodja oddelka raziskav in razvoja, Butan plin), Tomaž 
Grm (Generalni direktor družbe Butan plin) in Mitja Štoka (Komercialni direktor družbe Butan plin)
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V družbi so svoje aktivnosti, skla-
dno s strateško usmeritvijo, osredoto-
čili predvsem na področje učinkovite 
rabe energije. S ponudbo kogeneracij 
na UNP so gostinstvu in industriji po-
nudili tudi do 20-odstotne prihranke 
energije. družba prek razpisov za ne-
povratna sredstva v zasebnem in jav-

nem sektorju, ponuja tudi priložnost 
zamenjave starih ogrevalnih naprav s 
kondenzacijskimi oziroma nizkotem-
peraturnimi kotli na UNP ter možnost 
energetskih pregledov, kar prav tako 
znatno prispeva k dolgoročni raciona-
lizaciji stroškov ogrevanja. Z letošnjim 
letom so gospodinjstvom ponudi-

li tudi kamine na pelete, ki jih lahko 
uporabljajo samostojno ali v kombi-
naciji s primarnim ogrevalnim siste-
mom, kar v tem primeru predstavlja 
do 30-odstotni prihranek energije. 

»Svoja sredstva še naprej usmerja-
mo na področje inovativnih energet-
skih rešitev, ki končnemu uporabniku 
omogočajo prihranke pri porabi ener-
gije. Postajamo vodilni ponudnik ko-
generacij na UNP, ponudbo smo raz-
širili s ponudbo alternativnih virov 
energije, kot so kamini na pelete, ter s 
pomočjo črpanja sredstev iz državnih 
skladov omogočamo pridobivanje 
nepovratnih sredstev«, je ob tej prilo-
žnosti povedal Tomaž Grm, generalni 
direktor družbe Butan plin.

družba v središče svojega poslova-
nja postavlja tudi skrb za širše okolje, v 
katerem posluje. Poleg zagotavljanja 
okolju prijazne energije, se zavzemajo 
za odgovorno delovanje do vseh svo-
jih deležnikov, kar potrjujejo tudi ne-
kateri dosežki tega leta: uvrstitev na 
lestvico 101, Najboljši zaposlovalec 
v okviru izbora Zlata nit, pridobitev 
osnovnega certifikata »družini prija-
zno podjetje« in priznanje družbene 
odgovornosti Horus.

Novinarske konference se je udeležil tudi predsednik uredniškega odbora  
revije Energetik in SIEM, g. Danilo Brdnik

Greenpeace je z novo akcijo 
opozoril na preomernost sloven-
skega ribolova in pozval na trajno-
stne rešitve problema.  Greenpeace 
je Ministrstvo za kmetijstvo in oko-
lje, v okviru kampanje »Ustavimo 
prekomerni ribolov«, z aktivnostmi 
opozoril na obstoječi problem ne-
trajnostnega izlova ribjih staležev v 
evropskih vodah. Obenem so mini-

stra Bogoviča pozvali, da se v okvi-
ru reforme skupne ribiške politike EU 
zavzame za trajnostne rešitve.

Vodja Greenpeace v Sloveniji, 
mag. Nina Štros, je komentirala: 
»Slovenija se uvršča med ribiške na-
rode. S to dejavnostjo je povezana 
naša kulturna identiteta, pa tudi pre-
živetje ribičev, ki so od tega naravne-
ga vira odvisni. Ravno za to moramo 

ta naravni vir zaščititi za prihodnje ro-
dove, obenem pa poskrbeti, da bodo 
tisti ribiči, ki izvajajo svojo aktivnost 
trajnostno in v skladu z naravnimi 
omejitvami, to lahko počeli še vrsto 
prihodnjih let. To mora biti tudi glav-
no vodilo naših politikov, ki se prav 
sedaj ukvarjajo z reformo skupne ri-
biške politike EU. Morda je to naša za-
dnja priložnost.«

Prekomernost slovenskega ribolova
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Toplozračni kolektor SolarVenti je 
predvsem namenjen prezračevanju, 
ob ustreznih pogojih zadostuje tudi 
za ogrevanje prostora. Ob hladnih, 
vendar sončnih prehodnih obdobjih, 
kolektor dobi dovolj sončne energij e, 
da poleg prezračevalnih, pokrije tudi 
transmisijske toplotne izgube pro-
stora, dodatno ogrevanje prostora v 
tem primeru ni potrebno. Ob hladnih 
zimskih dneh, ko so toplotne izgube 
prostora največje, ob jasnem dnevu, 
kolektor lahko pokrije največji del pre-
zračevalnih izgub prostora, transmi-
sijske izgube pa je potrebno pokriti 

z dodatnim ogrevanjem. Seveda, če 
prostor ni zaseden čez zimo, dodatno 
ogrevanje niti ni potrebno. V prime-
ru, da gre za bivalni prostor, ob upo-
rabi kolektorja SolarVenti, ni potrebe 
po odpiranju oken, ker bo zrak v pro-
storu vedno svež. Na ta način ustvari-
mo prihranek energije za ogrevanje in 
prezračevanje prostora.

Toplozračni kolektor za obrato-
vanje uporablja samo energijo son-
ca, fotovoltaična PV celica, vgrajena 
v notranjost kolektorja, poganja ven-
tilator (12V), tako priklop na električ-
no omrežje ni potreben. Obratovanje 
je avtomatsko in popolnoma BREZ 
STROŠKOV!!! Vzdrževanja prav tako 
ni. SolarVenti se regulira in vzdržuje s 
pomočjo sonca. Vsakič, ko sonce  po-
sije, vpihuje svež in topel zrak v notra-
njost objekta. Torej, toplozračni kolek-
tor SolarVenti, ne samo da prezrači in 
dogreje prostor, temveč tudi odstra-
ni prekomerno vlago v notranjosti 
objekta. Istočasno odstrani neprije-
tne vonjave in prostor napolni s sve-
žim ogretim zrakom. 

Pet različnih velikosti kolektorja za-
dovolji potrebe vsakega prostora, od 
10m2 do max 150m2 , lahko pa tudi več, 
saj se jih lahko namesti tudi več skupaj, 
v kaskado. Celice PV so v razponu moči 
6-18W, ventilatorji pa 1,6W do 6,2 W 
(12V), tako da je možno na kolektor pri-

ključiti tudi dodatni ventilator (odvo-
dni ali dovodni) na poljubnem mestu 
v objektu ali izkoriščati višek elektri-
ke za polnjenje akumulatorjev. S ka-
skadnim nameščanjem več kolektor-
jev je možno učinkovito in brezplačno 
prezračevati tudi večje prostore kot 
so telovadnice, bazeni, galerije itn… 
Ob tem se še zmanjša relativna vla-
ga v prostoru. delovanje prezračeva-
nja s pomočjo kolektorjjev SolarVenti 
se lahko enostavno uskladi s klasični-
mi prezračevalnimi napravami, na ta 
način se občutno znižajo obratovalni 
stroški teh naprav.

Kolektor SolarVenti je potrebno 
montirati na vertikalno steno (južna, 
jugo-vzhodna ali jugo-zahodna stran), 
po možnosti tam kjer ne pada senca 
okoliških objektov. Montaža je eno-
stavna in jo lahko stranka izvede sama. 
Ves potreben material je že v komple-
tu. Montaža je možna tudi na streho, 
s pomočjo dodatne podkonstrukcije. 
Prezračevalni ventil z regulacijo ko-
ličine zraka se namesti v notranjosti 
objekta in se s pomočjo fleksibilne 
cevi poveže z ventilatorjem v solar-
nem kolektorju skozi odprtino na steni 
(ali strehi). Zunanji zrak vstopa v kolek-
tor skozi luknje na perforirani alumini-
jasti plošči, na hrbtni strani kolektorja, 
v kolektorju se segreje in ga ventilator 
potiska v notranjost prostora.

BrEzPlačno  
PrEzračEvanJE tEr  
ogrEvanJE Prostora s  
PomočJo SolarVenti ® 
solarnEga toPlozračnEga  
kolEktorJa

solarni toplozračni 
kolektor je novost na 
slovenskem trgu, vendar 
proizvodnja, ki izhaja iz 
danskega patenta, obstaja 
6 let in v obratovanju je 
že več kot 50.000 kolek-
torjev na vseh celinah! 
toplozračni kolektor je 
popolna rešitev za brez-
plačno prezračevanje in 
dogrevanje stanovanjskih 
ter počitniških hiš, zidanic, 
garaž, kleti, mobilnih hiš, 
avtodomov, plovil...
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Osnovni okvir je v barvi alumini-
ja, možna je dobava okvirja še v črni 
ali v beli barvi. Ventilatorji so lahko 
regulirani s pomočjo termostata, re-
gulatorja hitrosti ali navadnega sti-
kala. Za nebivalne objekte zadošča 
navadno On/Off stikalo, za bivalne 
prostore je smisleno vgraditi večji 

kolektor in ga opremiti z elektron-
skim regulatorjem (več možnosti re-
gulacije, za večje udobje). Z zmanj-
šanjem števila obratov ventilatorja, 
dvignemo temperaturo vpiha zraka 
v prostor.

SolarVenti je nezamenjiva rešitev 
za objekte, ki so nezasedeni v zim-

tel.: 07/ 337 47 20, 
info@dulc.si,
www.dulc.si

skem času, primerni so tudi za bi-
valne prostore, pri tem obratujejo 
popolnoma samostojno, brez obra-
tovalnih in vzdrževalnih stroškov! 
Garancija proizvajalca in distributerja 
znaša 2 leti, življenska doba kolektor-
ja je min. 15-20 let. Izkoristimo sonce, 
ker ponuja brezplačno energijo.

®

21



December 2012

Namesto 2.582,50 € za ogreva-
nje na kurilno olje sedaj zadovoljni 
lastnik novega kotla na pelete za ce-
loletno ogrevanje porabi zgolj 1.080 
€. Prihranek v tem konkretnem pri-
meru in cenah, na dan 29. novem-
ber 2012 tako znaša kar 58 % oziro-
ma 1.502,50 €. 

Kako je Tomislavu Lešniku 
iz Zgornje Polskave to 
uspelo?

»Tako kot vse dobre stvari, je tudi 
ta enostavna, preprosta, tehnološko 
dovršena. Imenuje se Coolwex Basic 

20 in je naš novi družinski član. Prvič 
v življenju se nam je pripetilo, da smo 
investirali v napravo, ki dejansko toli-
ko privarčuje. Privarčevani denar na 
račun sodobnega ogrevanja bomo 
lahko uporabili za prijetnejše zadeve, 
ki bi si jih v času ekonomske krize dru-
gače težko privoščili.«

Kako je zorela vaša  
odločitev?

»Hiša, v kateri stanujemo, je sta-
ra 25 let, zgrajena je bila po takratnih 
standardih gradnje, ki so bili glede to-
plotnih izgub bistveno manj zahtev-
ni, kot so sedanje zahteve pasivnih 
in nizkoenergijskih zgradb. Za ogre-
vanje približno 180 m2 bivalne po-
vršine smo letno porabili ca. 2.500 
litrov kurilnega olja, kar po cenah 
na dan 28. 11. 2012 (1,033 € za liter) 
znese 2.582,50 €. O možnostih zni-
žanja stroškov smo se posvetovali s 
Horizontovim strokovnjakom. Skupaj 
smo pregledali lastnosti objekta, ki 
ga želimo ogrevati, naše prioritete 
glede izbire vira energije za ogreva-
nje in naše potrebe. Glede na našo 
okoljsko ozaveščenost in naklonje-
nost obnovljivim virom energije je 
bila izbira dokaj preprosta. Po pregle-
du ponudbe na slovenskem trgu smo 
se enostavno odločili za kotel na le-

sne pelete Coolwex Basic 20, ki pred-
stavlja optimalno rešitev med ceno in 
kvaliteto.«

Kako ste odločitev uskladili 
družinski člani med seboj?

»Lahko povem, da smo pri tej od-
ločitvi sodelovali vsi družinski čla-
ni, saj imamo glede novih pridobitev 
vsak svoje zahteve. Meni je pomemb-
na učinkovitost. Žena se pri vseh na-
kupih posebej posveča odgovornosti 
do okolja in estetiki. Sina pa najbolj 
zanima tehnični del s poudarki na 
elektroniki.  Vsakega posebej in vse 
skupaj je tako prepričala celovita reši-
tev s svojo učinkovitostjo, sodobnim 
izgledom ter enostavnim rokovanjem 
na pregledni regulaciji.« 

Kateri argumenti so vas 
najbolj prepričali? 

»Sodobni kotli na pelete so tehno-
loško dovršeni, racionalni in ob tem 
izjemno udobni. Eden mojih prvih 
ugovorov je bil, da bom sedaj moral 
nenehno prazniti posodo s pepelom. 
Izkazalo se je, da so izkoristki pri go-
renju tolikšni, da je pepela malo, in da 
je kurišče potrebno očistiti le dvakrat 
mesečno. Temu pripomore tudi izje-
mna kvaliteta pelet, ki jih dobavlja 
Bioles Horizont. Poleg tega je delova-

zadovolJni kuPEc JE  
v PrvEm lEtu nagraJEn z 
doBrih 1.500 € - Prihranka 
Pri ogrEvanJu

Prenova kotlovnice, menjava energenta in kurilne naprave je  
zadovoljnemu uporabniku prinesla bogato nagrado

Stroške ogrevanja lahko znižate tudi za več kot polovico 
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nje celotne kurilne naprave popolno-
ma avtomatizirano.« 

Vam avtomatizirano 
delovanje, zanesljivost ter 
udobje veliko pomenijo?

»Omenjenim lastnostim smo pri 
izbiri dobavitelja posvetili veliko po-
zornosti. Pri izbranem sistemu  se 
peleti vnamejo samodejno, ko tem-
peratura v kotlu pade pod nastavlje-
no vrednost. Posebna sonda skrbi za 
racionalno dovajanje količine kuriva 
in kisika na kurišče. Samodejni nad-
zor delovanja kotla skrbi za kvalite-
tno izgorevanje. Odvisno od mode-
la naprave, je lahko samodejna tudi 
oskrba kotla s peleti iz zalogovnika. 
Ob vsem naštetem pa nam veliko po-
meni tudi to, da izkoriščamo naravne 
in obnovljive vire energije, ki nas ob-
krožajo. Slovenija je namreč po po-
raščenosti površine z gozdovi na sa-
mem vrhu med evropskimi državami. 
Slabi gospodarji bi bili, če ne bi v ve-
čji meri izkoriščali udobno, varčno in 
okolju prijazno energijo, shranjeno v 
lesni biomasi.«

Ali bi za sebe lahko  
dejali, da ste zahteven 
uporabnik?

»Ha, ha… Najbrž res. Ko smo s 
svetovalcem podjetja Bioles Horizont 
razpravljali o mojih željah in pričako-
vanjih, sem mimogrede navrgel, da 
pričakujem tudi možnost upravljanja 

s kotlom preko mobilnega telefona. 
Na moje veliko presenečenje je mo-
žnost tovrstnega upravljanja že vklju-
čena v ponudbo, saj s kotlom lahko 
upravljam kar preko lastnega mobil-
nega telefonskega aparata ali sporo-
čila SMS. Moja žena pa je najbolj nav-
dušena nad velikim LCd zaslonom. Ta 
omogoča, da je upravljanje s kotlom 
enostavno in pregledno. Vključuje 
tudi regulacijo v slovenskem jeziku. «

Ste mogoče računali v 
kolikšnem času se vam bo 
investicija povrnila? 

Glede na nekdanje stroške ogre-
vanja tako računamo, da se nam bo 
investicija povrnila v dobrih 2 letih 
oziroma natančneje v 27 mesecih. V 
primeru, da subvencije Eko sklada ne 
bi uspeli pridobiti, bi se nam investici-
ja povrnila v dobrih treh letih.«

Kako je potekala montaža?
»Pri montaži smo se odločili za iz-

kušene strokovnjake. Takšne investici-
je in njenega učinkovitega delovanja 
pač ne moremo prepuščati neuspo-
sobljenim izvajalcem. Pooblaščen 
monter družbe Bioles Horizont, ki na 
našem trgu skrbi za ponudbo proi-
zvajalca Coolwex, je celotno monta-
žo, vključno z zamenjavo starega ko-
tla na kurilno olje, izvedel v zgolj 2 
dneh. Pri zagonu se je posebej posve-
til učinkovitemu delovanju sistema in 
njegovim izkoristkom. Kurilno napra-
vo je strokovno in optimalno nastavil, 
da sedaj lahko uživamo sadove naše 
investicije. Na fotografijah je lepo vi-
dno, kako je nova ureditev prostora 
kurilnice prispevala k lepšemu izgle-
du in boljši organiziranosti prostora.«

Kako ste uredili  
vzdrževanje in servisiranje 
naprave?

»Z izvajalcem celotnega projekta, 
družbo Bioles Horizont, smo podpi-
sali pogodbo o vzdrževanju in servi-
siranju. Kljub temu, da nov kotel po-
trebuje izjemno malo vzdrževanja in 
servisiranja, smo se za to odločili, saj 
nam pogodba prinaša tudi podaljša-
nje garancije iz 2 na 5 let, popust pri 

Coolwex® Basic kotel na pelete :
� Preprosto upravljanje - samodejno delovanje
� Optimizirano delovanje kotla, ki znižuje porabo peletov
� Izdelan je iz najbolj kvalitetnega jekla, ki kotlu
� zagotavlja dolgo življenjsko dobo
� Visok izkoristek, ki znaša tudi do 96%
� Upravljanje preko velikega LCd- zaslona
� Vklop kotla je mogoč tudi preko telefona, mobilnega telefona  

 ali sporočila SMS
� Sodobna zasnova in optimalne mere
� Integriran zalogovnik za pelete
� Možno samodejno dovajanje peletov iz silosa
� Nizke emisije dimnih plinov
� Izpolnjuje vse zahteve za pridobitev subvencije Eko sklada

LCd zaslon na kotlu Coolwex Basic 20)

»Celotna investicija s kurilno 
napravo, montažo in zagonom ter 
8,5 % ddV je znašala 4.600 € ob 25 
% subvenciji Eko sklada, ki je zna-
šala 1.150 €, je naša dejanska inve-
sticija znašala 3.450 €.

Kurilnica s staro kurilno napravo na kurilno olje.)

Kurilnica z novo kurilno napravo na lesne pelete.
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rednem letnem servisu ter popust 
pri nakupu pelet. Vse to nam zagota-
vlja, da bomo napravo res dolgoročno 
uporabljali in da nam bo nudila priča-
kovano udobje ter prihranke.« 

Kako torej izbrati?  
Kaj bi svetovali drugim 
kupcem, ko se odločajo za  
alternativne vire ogrevanja 
in jim veliko pomeni  
okoljsko odgovorna  
odločitev za obnovljive 
vire energije?

»Predvsem je pomembno in to 
kaže tudi naša izkušnja, da se je najbo-
lje odločiti za celovite rešitve ponudni-
kov, ki poznajo in obvladajo svoj posel. 
Svetovalec ponudnika mora pozna-
ti toplotne izkoristke naprav in kuril-
no vrednost energentov. Celovita re-

Več na:  
www.bioles-horizont.si, info@bioles-horizont.si, 05/909 66 00

šitev mora upoštevati naše želje, tako 
glede proizvodov oziroma naprav, kot 
glede storitev, ki jih ob napravah za-
gotavlja ponudnik. Nas je prepričalo 
svetovanje pred, med in po odločitvi 
za nakup. Z napravo smo dobili tudi 
montažo in zagon ter storitev servi-
siranja in vzdrževanja. Pomembno je 
tudi, da kotel zagotavlja pričakova-
no varnost in udobje, da je enostaven 
za polnjenje, upravljanje ter čiščenje. 

Krmiljenje naprave je zanesljivo, eno-
stavno, pregledno in vzdržljivo. Pri 
družbi Bioles Horizont cenimo tudi 
5-letno garancijo in 10-letno garanci-
jo na telo kotla. Prepričali so nas z raz-
vejano servisno mrežo, ki zaganjanje 
in optimalne nastavitve sistemov za-
gotavlja po celotni Sloveniji in tudi v 
tujini«, je še o elementih izbora doba-
vitelja in serviserja povedal Tomislav 
Lešnik iz Zgornje Polskave.

V Novem mestu, 1. decembra, 2012: 
V Splošni bolnišnici Novo mesto so vče-
raj ob 17. uri humanitarni slikopleskarji 
končali z delom. V enem dnevu so pre-
barvali celotno drugo nadstropje po-
rodnišnice in mlade mamice se bodo v 
toplih ter pastelnih odtenkih barv v pre-
novljenih prostorih zagotovo dobro po-
čutile. Dobrodelnost slikopleskarjev so 
toplo pozdravili direktorica bolnišnice 
Mira Retelj, podžupan Občine Novo me-
sto Franc Bačar in predstavnik Ministrstva 
za zdravje Robert Medved. Direktorica 
Mira Retelj je v družbi Branka Goričana, 
predsednika organizacijskega odbora in 

idejnega vodje tekmovanja, po tiskovni 
konferenci ob 11.50 tudi simbolično pre-
pleskala del hodnika porodnišnice. 

Slikopleskarji, ki so v Novo mesto pri-
šli iz vse Slovenije, so po začetnem žre-
banju začeli z delom ob 7.30 uri in s krat-
kimi premori delali praktično vsak po 10 
ur. Skupaj so v porodnišnici člani sek-
cije slikopleskarjev in črkoslikarjev pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
humanitarno opravili 1.100 delovnih 
ur, prepleskali 5.000 m² zidnih povr-
šin in pri tem porabili 2.000 kg barv, ki 
sta jih prispevala zlata sponzorja HELIOS 
ter JUB. Potrebna delovna orodja in ma-

14. tEkmovanJE  
slikoPlEskarJEv  
slovEniJE 
30. 11. 2012
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teriale so darovali še Žima, Tesa tape in 
Rigips, Mercator pa je poskrbel za pre-
hrano udeležencev. Po oceni Obrtno-
podjetniške zbornice, ki je tekmovanje 
vodila in organizirala, znaša vrednost 
tega humanitarnega projekta 62.000 
evrov. Pavel Sedovnik, namestnik gene-
ralnega sekretarja v OZS, je na srečanju z 
novinarji še poudaril, da mojstri slikople-
skarji v tej največji humanitarni akciji pre-
našajo svoje izkušnje na mlade, ki se za ta 
poklic šele izobražujejo in toplo pozdravil 
udeležbo dijakov iz kranjske ter maribor-
ske srednje šole na dogodku. 

Tekmovalna komisija je takoj začela 
z ocenjevanjem in ga zaključila ob 17.45, 
zatem pa si je v družbi predstavnikov OZS 
ter novomeškega župana Alojza Muhiča 
prenovljene prostore ogledal tudi dr. 
Žiga Turk, minister za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Kot častni po-
krovitelj akcije je na sklepni slovesnosti 
ob 18.30 tudi nagovoril vse udeležence in 
jim čestital za njihov dosežek: «Bolnišnici 
v Novem mestu ste s svojo solidarnostjo 
veliko pomagali, obenem pa promovira-
li poklic in obrt. Kot minister ugotavljam, 
kako pomembno je, da je v državi razvi-
to vse, od vrhunske znanosti do tega, da 
znamo svoje bivalno okolje tudi primer-
no urediti. Tudi v prihodnosti bomo mo-
rali nekaj narediti zato, da se bodo mla-
di raje odločali za take poklice in kariero. 
Pomembno sporočilo današnjega dne je, 
da ste zavihali rokave in naredili nekaj do-
brega, ob tem pa še tekmovali. Pokazali 
ste, da gre za dejavnost, ki terja veliko 
znanja, spretnosti in profesionalnosti ter 
izkazali svoj odnos do poklica. Čestitam 
vsem, ki ste zmagali in vsem, ki ste sode-
lovali ter pokazali svoje srce. Vesel sem, 

da sem bil lahko danes tukaj z vami   in 
vesel sem, da sem bil lahko pokrovitelj.« 

Razglasitev rezultatov, ki jo je po-
pestril pevec Marko Vozelj, je potekala 
v prisotnosti podpredsednika skupšči-
ne OZS Simona Slokana in predsednika 
sekcije slikopleskarjev ter črkoslikarjev 
Ernesta Bransbergerja, ki sta vsem so-
delujočim izrazila zahvalo za velik odziv 
in pripravljenost za sodelovanje pri tem 
zahtevnem projektu. 

Podelitev priznanj in nagrad sta vo-
dila Branko Goričan, predsednik orga-
nizacijskega odbora tekmovanja in Igor 
Pipan, sekretar sekcije, ki sta razglasila 
tudi zmagovalce. Ti so: 

Soudeleženec sklepne slovesnosti SAZAS:  
Za več informacij vam o humanitarni ak-
ciji so vam na voljo:

Mira Retelj, direktorica Splošne bol-
nišnice Novo mesto: gsm 041 760 732, e-
-pošta: mira.retelj@sb-nm.si

Branko Goričan, predsednik organi-
zacijskega odbora tekmovanja pri OZS, 
gsm 041 688 317,  
e-pošta: branko.gorican@siol.net

Igor Pipan, sekretar Sekcije slikople-
skarjev in črkoslikarjev pri OZS, gsm 041 
725 448, e-pošta: igor.pipan@ozs.si

Kontakt za medije: Miša Hrovat,  
gsm 041 619 616,  
e-pošta: misa@maga.si

Prvo mesto:  Pleskarstvo in soboslikarstvo Jože Voljkar, Zgor-
nji Tuhinj 38a, 1219 Laze v Tuhinju (Jože Voljkar in Janez Jeglič) 
Drugo mesto: Dekor plesk d.o.o. Aleš Grabušnik, Jadranska 
cesta 35, 2000 Maribor (Aleš Rožič in Janez Vollmeier) 
Tretje mesto: Slikopleskarstvo Andrej, Miran Roškarič, 
Stantetova 19, 3000 Celje (Miran Roškarič in Tomaž Roškarič) 
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koraki za 
zmanjšanje 
porabe  
energije

»Učinkovita raba energije je resnično 
največji domači vir energije, saj bi lahko 
povprečno gospodinjstvo znižalo rabo 
energije vsaj za četrtino, in če pri tem 
upoštevamo zakonodajo in standarde 
ter trende energetske učinkovitosti,« je 
poudaril mag. Stane Merše, vodja Centra 
za energetsko učinkovitost IJS. Zato je v 
nadaljevanju nekaj predlogov, kako lah-
ko na enostaven način zmanjšamo pora-
bo energije.

Zimski čas je čas nizkih temperature 
in zelo pomembno je, da se temperatura 
prostora prilagaja glede na rabo prostora. 
Nebivalne prostore se v splošnem ogre-
va bistveno manj kot bivalne, dnevni pro-
stor ima približno temperaturo med 20 in 
21°C, spalnica med 17 in 18°C, shramba, 

hodniki pa tudi manj. Sicer pa lahko tr-
dimo, da je za učinkovito rabo energije 
pomembna predvsem toplotna zaščita 
stavb - z izolacijskimi materiali in kvalite-
tnimi  okni lahko toplotne izgube zmanj-
šamo za več kot 30 %.

 Drugi načini varčevanja z energijo so 
izklop naprav iz električnega omrežja, saj 
namreč velja, da naprave v stanju pripra-
vljenosti še vedno trošijo 60 % energije (to 
velja predvsem za televizorje in računalni-
ke). Tipično gospodinjstvo zaradi apara-
tov v stanju pripravljenosti porabi okrog 
9 do 11 % električne energije, kar na letni 
ravni pomeni približno 30 evrov izgube.

Velik prihranek je lahko tudi pri 
osvetljavi, namreč smotrna in predpi-
sana je uporaba varčnih žarnic, največ 
pa seveda prihranijo ugasnjene žarni-
ce. Svetujemo ugašanje luči, ko jih ne 
potrebujete, s tem prihranite okrog 50 
evrov letno in zmanjšate izpuste 
CO2 za 400 kilogramov.

Prihranite lahko tudi pri 
pranju perila. In sicer z upo-
rabo nočnega toka, da pere-
te, ko je boben pralnega stro-
ja res poln, na ta način lahko 

prihranite tudi do 30 % električne ener-
gije. S pranjem in sušenjem pri nižji tarifi 
lahko na letni ravni prihranite tudi do 40 
evrov letno.

Seveda pa ne moremo mimo prome-
ta in prihrankov energije, ki so možni ob 
uporabi javnega prometa, kolesa, veliko 
pa tudi prihrani mirna vožnja z avtomo-
bilom. Povprečno slovensko gospodinj-
stvo namreč za prevozne stroške porabi 
okrog 2300 evrov letno. Pri nakupu nove-
ga avtomobila pa je vredno premisliti tudi 
o avtomobilu s čim nižjo porabo goriva.   

V pomoč  pri varčevanju z energijo pa 
vam je lahko v pomoč tudi spletna apli-
kacija Porabimanj - moj energetski sve-
tovalec. Aplikacija uporabniku omogo-
ča izračun stroškov za energijo, ob tem 
pa predlaga ukrepe učinkovitega ravna-
nja, ki omogočajo prihranke, obenem pa 
tudi svetuje, kako se dodatno privarčuje 

in prispeva k ohranjanju okolju. 
Postreže pa tudi z informaci-

jami o subvencijah in kre-
ditih ter nepovratnih sred-
stvih (o tem je na spletu 
prav tako veliko uporab-

nih spletnih strani).

izumiranje 
živali in  
rastlin v  
porastu 

Živalske  in rastlinske vrste vedno 
hitreje izumirajo in za večino je kri-
vo človeštvo. Mednarodna zveza za 
ohranjanje narave (IUCN) je objavila 
podatke o stanju na področju biotske 
raznovrstnosti na Zemlji. Pravijo, da je 
tako rekoč 20.219 vrst na robu izumr-
tja. Osveženi Rdeči seznam zdaj vse-
buje 65.518 znanih vrst živali in rastlin, 
795 je izumrlih, 63 pa ohranjenih le v 
ujetništvu. Izumiranje rastlinskih in ži-
valskih vrst je posledica onesnaženja 
planeta, pomanjkanja hrane, črpa-

nja naravnih virov, globalnih klimat-
skih sprememb, zakislejevanja morja, 
sekanja gozdov, širjenja mest, preko-
mernega ribolova in seveda človeške 
malomarnosti. 

 »Cena, ki jo terja neukrepanje, je 
nekaj, česar se ljudje šele začenjajo 
zavedati,« je opozoril izvršni direktor 
okoljskega programa pri ZN Achim 
Steiner. »Ko bo zmanjkalo vode, ko bo 
zmanjkalo njiv in se bodo struge rek iz-
sušile, ko se bo na jezerih nabral mulj 
in bo zmanjkalo rib, bo prepozno, da 
začnemo govoriti o vrednosti biotske 
raznovrstnosti ekosistemov.«

 Kar četrtina sesalcev, 13 odstot-
kov ptic, 41 odstotkov dvoživk in 33 
odstotkov koral, ki sestavljajo koralne 
grebene, je na robu izumrtja. To poro-
čilo je sprožilo alarme in kar več kot 70 
okoljskih ministrov iz vsega sveta se je 
sestalo na pogovoru o zaustavitvi izčr-

pavanja naravnih virov Zemlje.
 Letošnje leto je leto biološke ra-

znovrsti. Okoljevarstveni program 
združenih narodov ali UNEP je pred 
kratkim izdal opozorilo, da obstaja ve-
lika možnost, da bo v kratkem izumr-
lo še veliko drugih živalskih vrst, med 
katerimi so nekatere ključne za ob-
stoj človeštva. Cilji z namenom ustavi-
ti izumiranje ekosistemov  vključujejo 
prepolovitev stopnje izgube habita-
ta, razširjanje zaščitenih območij, pre-
prečevanje izumiranja vrst in obnovi-
tev vsaj 15 odstotkov poškodovanih 
ekosistemov.

Populacija bliskovito narašča, ve-
dno manjše yaloge nafte, globali-
zacija in onesnaževanje, podnebne 
spremembe…in masovno izumiraje 
naravnih ekositemov napoveduje ob-
dobje, ki ga lahko opišemo kot kritič-
no. Skrajni čas je, da se zbudimo. 
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Vabimo vas na strokovne seminarje, ki jih organiziramo 
v letu 2013. Predstavili vam bomo novosti prodajnega pro-
grama, odgovorili na vprašanja s katerimi se srečujete pri 
svojem delu in olajšali vsakodnevne odločitve.

Tudi letos bomo pripravili dva tipa seminarjev. Regijski 
se bodo odvijali na vnaprej določenih lokacijah po Sloveniji. 
Tematski, ki bodo bolj specializirani, pa na lokaciji podjetja 
danfoss, Trata d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana 
– Šentvid.

Regijski seminarji:
Naziv seminarja Datum Lokacija

1.
Sistemske rešitve v  
sodobnih ogrevalnih 
sistemih 

 5.2.2013 Koper

2.
Sistemske rešitve v  
sodobnih ogrevalnih 
sistemih 

 13.2.2013
Šempeter pri 
Gorici

3.
Sistemske rešitve v  
sodobnih ogrevalnih 
sistemih 

 6.3.2013 Otočec

4.
Sistemske rešitve v  
sodobnih ogrevalnih 
sistemih 

 28.3.2013 Celje

5.
Sistemske rešitve v  
sodobnih ogrevalnih 
sistemih 

 4.4.2013 Maribor

6.
Sistemske rešitve v  
sodobnih ogrevalnih 
sistemih 

 9.4.2013 Ljubljana

Specializirani seminarji:
Naziv seminarja Datum Lokacija

1.
Blagoznanstvo za 
trgovce

 22.1.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana

2.
Nov programski paket 
danfoss C.H.- uporaba, 
nastavitve

 18.4.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana

3.
Prenosniki  
toplote – nov program 
in dimenzioniranje 

 23.4.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana

4.
Hidravlično  
uravnoteženje in  
meritve pretokov

 9.5.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana

5.
Uporaba in nastavitev 
Regulatorjev ECL 110, 
210, 310

 16.5.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana

6. Termo danfoss  19.9.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana

7. HVAC  7.10.2013
Podjetje danfoss,
Ljubljana 

Vabimo Vas, da se nam pridružite. V kolikor našega vabila 
ne boste prejeli, pa bi se radi udeležili seminarja, smo vam 
za vse potrebne informacije na voljo po tel.: 01 582 04 34.

Priporočamo prijave preko spletnega obrazca, ki bo v 
začetku januarja 2013 na naši spletni strani www.ogrevanje.
danfoss.com

Prijavite se čimprej, ker je število mest omejeno.
Veselimo se srečanja z vami!

Danfoss d.o.o., program ogrevanja

danfoss sEminarJi  
v lEtu 2013

PriJavnica (Fax: 01 519 23 61):

Na danfoss seminar, ki bo dne,                                                 v                                                       
prijavljamo naslednje udeležence:

Podjetje: 
Ime in priimek:                                                                              Tel. št.:  
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Ko smo v Sloveniji priče-
li s »pasivno« gradnjo, smo se-
veda kopirali dolgoletne izku-
šnje naših severnih sosedov. 
Postopoma smo se izobrazili o 
izvedbah brez toplotnih mo-
stov (toplotnih prepustov) na 
strehah in fasadnih površinah, 
pomislek pa je nastopil pri te-
meljenju. Stavbe, ki so zasno-
vane v tako imenovanem pa-
sivnem standardu in tudi vsi 
nizkoenergijski objekti, ki mor-
da povsem še ne zadostijo pra-
vilu »skoraj-nič energijskih 
stavb«, se postavljajo na toplo-
tno izolirano temeljno ploščo, 
da se izognemo izgubi toplotne 
energije skozi betonske mase 
pasovnih temeljev. S temeljno 
ploščo zagotovimo kontiniui-
ran toplotni ovoj stavbe tudi v 
zemlji, kamor kasneje nimamo 
več dostopa in se morebitnih 
napak ne da popraviti.

Pomisleka glede gradnje 
na temeljni plošči v Sloveniji 
sta bila dva:

Prvi je prav gotovo ustalje-
na gradbeniška praksa tako pri 
projektantih kot pri izvajalcih 
ter z njo povezani protiargu-

menti, drugi pomislek pa je bil 
bolj varnostne narave: Potresna 
varnost. 

Temu vprašanju je podjetje 
FIBRAN NORD, proizvajalec to-
plotne izolacije za pod temelj-
ne plošče, namenilo precejšnjo 
pozornost. S raziskavami, ki so 
bile podprte s praktičnimi ek-
sperimenti, je bilo dokazano, 
da temeljenje na toplotno izo-
lacijskih podlagah ni problem, 
nasprotno, pri nižjih objektih 
predstavlja celo doprinos k var-
nosti objekta grajenega na po-
tresno ogroženih področjih. Se-
veda moramo pri projektiranju 
in izvedbi upoštevati navodi-
la strokovnjakov ter uporabiti 
ustrezno izolacijo.

Toplotna izolacija pod 
temeljno ploščo

Pod temeljno ploščo eno-
stanovanjskih, dvostanovanj-
skih hiš na potresno ogrože-
nem območju, kot je večinski 
del Slovenije, običajno uporabi-
mo toplotno izolacijske plošče 
z deklarirano tlačno trdnostjo 
CS(y\10)400 kPa, ki tudi pod 
dolgotrajnimi obremenitvami 
ohranijo svoje prvotno dekla-
rirane tehnične karakteristike. 
Nasveta pa ni za posploševa-
ti in je projekt nujno preveriti 
s projektanti oz. strokovnjaki 
za potresno gradnjo, saj gaba-
riti objekta, njihova masa, kon-
strukcijska zasnova ter lokaci-
ja vplivajo na izračun potresne 
varnosti in so zahtevane večje 
tlačne trdnosti izolacijskega 
materiala ali pa posebna zasno-
va temeljev. V osnovi je to na-
loga statika posameznega pro-
jekta, Fibran pa v sodelovanju s 
strokovnjaki iz fakultet ter inšti-

tutov, ki delajo na tovrstnih raz-
iskavah, pomaga pri konkretnih 
objektih.

FIBRANxps 400-L izolacija 
je namensko izdelana toplotna 
izolacija, ki ima minimalno vo-
dovpojnost tako pri dolgotraj-
ni potopitvi. Ta lastnost zago-
tavlja ohranjanje predvidenih 
toplotno izolacijskih lastno-
sti skozi celotno obdobje ko-
riščenja stavbe. Z odlično to-
plotno izolativnostjo izolacije 
FIBRANxps spadajo med naj-
kvalitetnejše toplotne zaščite 
v zemlji. Dolge, gladke plošče z 
robom na preklop so dobrodo-
šle za hitro in natančno izvedbo 
površinsko velike toplotno izo-
lacijske podlage. Plošče se lah-
ko polaga eno- ali večslojno, 
odvisno od želene energijske 
učinkovitosti stavbe. Debelino 
izolacije projektant določi s 
programom ArchiMAID. Od 12 
cm do 20 cm debele plošče se 
sme polagati enoslojno (12 cm 
že zadošča za stavbe delane po 
minimalnih zahtevah PURES), 
za večje potrebne debeline se 
uporabi večslojen način pola-
ganja. Za dobro-nizkoenergij-
ske hiše, skoraj-nič energijske 
oz. pasivne in aktivne hiše se 
debelina XPS izolacije pod te-
meljno ploščo giblje med 20 in 

30 cm.
Izolacija, ki se polaga pod 

temeljno ploščo, mora biti pre-
verjena za ta namen uporabe, 
za kar se pridobi ustrezno po-
trdilo (zaenkrat le na inštitutu v 
Nemčiji).

Zaščita proti vlagi
Poleg toplotne izolacije 

moramo seveda poskrbeti tudi 
za brezhibno izvedeno hidro-

izolacijo. Le-ta se v praksi pa-
sivne gradnje najpogosteje na-
mesti med dva sloja toplotne 
izolacije, s čimer dobimo izre-
dno kvalitetno in varno rešitev 
tudi za čas poteka gradnje. Po 
pravilu hidroizoliranja zaščto 
proti vodi in vlagi v zemlji iz-
vedemo najmanj dvoslojno v 
primeru, da uporabimo bitu-
menske hidroizolacije. V pri-
meru namestitve hidroizolacje 
med dva sloja toplotne izolaci-
je, uporabimo elastomerno sa-
molepilno bitumensko hidroi-
zolacijo v debelini minimalno 4 
mm, katere spoje medsebojne 
še dodatno zatesnimo s pomo-
čjo ogrevanja. Ker je hidroizola-
cija med dvema slojema toplo-
tne izolacije povsem zaščitena 
ter masa objekta povsem spo-
ji sloje hidro- in toplotne izola-
cije, dodatni sloj HI v praksi ni 
potreben. Pri tanjših samole-
pilnih hidroizolacijah v primeru 
potresa, ko pride do povečanih 
strižnih sil, se enoslojna tan-
ka ali pa bolj toga hidroizolaci-
ja lahko pretrga. Ker so to novi 
načini uporabe tako toplotnih 
kot hidro-izolacij, so bili v okvi-
ru raziskave potresne varnosti 
delani preizkusi na posameznih 
sklopih s kombinacijo različno 
kvalitetnih materialov, ki so po-
kazali razlike v obnašanju. Vsled 
tega, bomo v kratkem predsta-
vili za potresno ogrožena ob-
močja sprejemljivo kombinaci-
jo konkretnih tipov proizvodov.

Izvedba hidroizolacije na 
temeljni plošči, ki je tu ne pred-
stavljamo, je sicer izvajalcem 
najbližja, je pa iz energijskega 
vidika hkrati najneugodnejša, 
saj konstantno vlažna temeljna 
plošča poveča toplotne izgube.

tEmElJi PasivnE in aktivnE hišE

Kvaliteten neprekinjen 
toplotni ovoj stavb je 
eno od osnovnih pravil 
gradnje Skoraj-nič ener-
gijskih stavb. V ta namen 
pasovne temelje, ki so 
do sedaj predstavljali 
klasičen del gradnje, 
nadomestimo s temeljno 
ploščo, ki jo vlijemo na 
predhodno vgrajeno 
toplotno izolacijo. 
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- finalni sloj
- estrih
- FIBRANxpe zvočna izolacija 
- AB temeljna plošča
- PE tesnilna folija
- FIBRANxps 400-L
- hidroizolacija
- podložni beton
- gramozni tampon
- zemljina

b.)  Hidroizolacija nad toplotno izolacijo temeljne plošče 

 Dvoslojna toplotna izolacija FIBRANxps 400-L je položena direktno v opaž temeljne plošče. V detajlu je prikazana izvedba  hidroizolacije na podložnem betonu, 
kar je še posebej priporočljivo ob prisotnosti podtalnih voda.

c.) Temeljenje pasivnih hiš pod cono zmrzovanja

Izvedba temeljne plošče “pasivnega” šolskega objekta na toplotni izolaciji FIBRANxps 400-L  ob uporabi bentonitne hidroizolacije.

- finalni sloj
- estrih
- FIBRANxpe zvočna izolacija
- AB temeljna plošča
- hidroizolacija
- FIBRANxps 400-L
- podložni beton
- gramozni tampon
- zemljina

- finalni sloj
- estrih
- FIBRANxpe zvočna izolacija
- AB temeljna plošča
- PE tesnilna folija
- FIBRANxps 400-L
- hidroizolacija
- FIBRANxps 400-L
- podložni beton
- gramozni tampon
- zemljina

a.) Temeljenje “pasivne” lesene stavbe

Hidroizolacija med dvema slojema toplotne izolacije FIBRANxps 400-L je varno nameščena in trajno zaščitena.

Za svetovanje smo na voljo na tel. 07 39 39 525 ali e-pošti nasvet@fibran.si. Več pa si lahko preberete na  www.fibran.si

E N E R G I J S K I Š Č I T.
        07 3939 525        nasvet@fibran.si        www. fibran.si

i
Več si lahko preberete v brošuri »Konstrukcije v stiku z zemljo – napotki ob uporabi FIBRANxps« in na internetni strani  

www.fibran.si. Konkretne informacije za vaš objekt dobite na: nasvet@fibran.si; tel. 07 39 39 525
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Največji posamezni razlog za vi-
soke izgube toplote v višjih prostorih, 
je nedvomno temperaturna plastovi-
tost zraka - oblikovanje plasti različnih 
temperatur zraka v prostoru (termična 
stratifikacija). To je naravni pojav, ki na-
stane zaradi dviganja toplejšega zra-
ka pod strop prostora. Temperaturne 
razlike zlahka dosegajo vrednosti 2o 

C vsake 3m višine prostora, glede na 
tip ogrevanja, gradnje in števila ljudi 
v prostoru pa lahko tudi več. V tipič-
ni situaciji v delovnem prostoru višine 
8m (npr. delavnica, skladišče, prodajni 
salon) se tako, odvisno od vrste gretja, 
izoblikuje temperaturna razlika 6-8o C. 
V kolikor imamo v prostoru dvignje-
no galerijo, je povsem očitna razlika 
med delovnimi pogoji. Za doseganje 
prijetne delovne temperature v pritli-
čju moramo prostor izdatno ogreva-
ti, to pa le še povečuje temperaturno 
razliko, kakor tudi izgube toplote sko-
zi strop. Obenem temperatura delov-
nega prostora ni idealna, ne v pritličju, 
kjer je običajno prenizka, niti na gale-
riji, kjer je previsoka.

Poleg neprijetnosti in izgub je lah-
ko taka situacija v specifičnih prosto-
rih, kot so denimo temperaturno nad-
zorovana skladišča občutljivega blaga 

(prehrana, farmacija), tudi resen pro-
blem, ki ga je treba nujno ustrezno 
rešiti. Temperaturne razlike med spo-
dnjimi in zgornjimi etažami regalnih 
skladišč seveda ne smejo presegati s 
predpisi dovoljenih meja, saj to lah-
ko pogubno vpliva na kvaliteto bla-
ga in nikakor ne ustreza predpisanim 
skladiščnim pogojem. Ena od možno-
sti odprave takih težav je kombinirani 
delovni režim ogrevalnega in hladil-
nega sistema, ki težave zmanjša, nika-
kor pa ni prijazen do proračuna. 

Odprava plastovitosti zraka v pro-
storu je samo s pasivnimi ukrepi prak-
tično nemogoča. Zato je nujna upo-
raba aktivnega sistema ventilacije, ki 
zračne plasti različnih temperatur čim 
bolj učinkovito premeša in odpravi.

destratifikacija
destratifikacija je proces odpra-

vljanja zračnih plasti v prostoru in s 
tem izenačenje temperature ozračja 
po celotnem prostoru. V ta namen 
je na voljo mnogo različnih sistemov, 
od nežnih in slabotnih stropnih venti-

latorjev, do industrijskih ventilatorjev, 
premera več metrov, ter seveda siste-
mov s toplotnimi črpalkami, ki s sesa-
njem zraka v enem predelu prostora 
in vpihovanjem na drugem, skušajo 
čim bolj zmanjšati tovrstne pojave. Vsi 
so bolj ali manj učinkoviti, vsak pa ima 
seveda tudi svoje slabosti. 

Največja slabost, neposredno po-
vezana z učinkovitostjo, je navadno 
cena. Za učinkovit sistem vpihovanja, 
v povezavi s toplotno črpalko, ki nam 
bo dejansko omogočil prihranke pri 
stroških ogrevanja, lahko odštejemo 
malo premoženje, tudi energijsko bo 
potratnejši, obenem pa so projektira-
nje, prilagajanje in vgradnja običajno 
zahtevni ter dolgotrajni procesi. Vse 
to seveda vpliva na čas, potreben za 
povratek investicije v sistem. Na dru-
gi strani lahko za drobiž namestimo 
stropne ventilatorje, katerih glavna 
funkcija pa bo postala motenje za-
poslenih in strank s hrupom ter pre-
pihom, zaradi česar jih bomo prej ali 
slej našli izključene in pripravljene za 
demontažo.

toPlota nam BEži
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Airius
Airius je rekuperatorski destrati-

fikacijski sistem ventilatorjev, razvit 
v ZdA. Z uporabo energijsko varčnih 
elektromotorjev in patentirano teh-
nologijo ohišja se osredotoča pred-
vsem na odpravo zračnih plasti v 
prostoru. Pri tem je učinkovitejši od 
večine sorodnih sistemov, z nepresta-
no cirkulacijo ozračja omogoča ize-
načitev temperature v celotnem pro-
storu na nivoju 2o C. S tem omogoča 
vrsto ugodnih učinkov, od neposre-
dnega prihranka pri stroških ogreva-
nja in zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, do znatnega izboljšanja ozra-

čja v prostoru ter počutja zaposlenih 
in strank, ki se v prostoru stalno ali ob-
časno zadržujejo.

Ventilatorji Airius so cenovno ugo-
dni, enostavni za vgradnjo in nezah-
tevni za vzdrževanje, nemoteči, na-
menjeni pa so prostorom, višin 2,5 do 
32m – enako dobro se obnesejo tako 
v obljudeni pisarni ali knjižnici, kot v 
preddverju trgovskega centra ali v le-
talskem hangarju. V osnovi so izjemno 
učinkovite zračne turbine, katerih te-
meljna funkcija je kreiranje ozkega, 
počasi se gibajočega stolpca zraka, ki 
potuje vse do tal. Ob stiku s tlemi se 
tvorijo dodatni vrtinci, ki zrak v pro-
storu počasi in učinkovito premeša-
jo. Zračni tok je počasen in nemoteč, 

zato učinek ni trenuten – v večjih pro-
storih plasti izginejo v času nekaj ur. 
Ventilatorji so namenjeni neprestani 
uporabi, saj le tako lahko zagotovimo 
odpravo pojava, ki se ob izklopu ven-
tilacije zaradi naravnih procesov zelo 
hitro povrne.

Učinki sistema Airius so včasih ne-
verjetni in običajno presegajo priča-
kovanja uporabnikov; težko je namreč 
verjeti, koliko energije po nepotreb-
nem zapravimo v na videz urejenem 
sistemu, in kako močno lahko še iz-
boljšamo samo delovno okolje.

Ventilatorji Airius so namenjeni 
prostorom, višin od 2,5 do 32 m, v ta 
namen je na voljo šest osnovnih mo-
delov. Njihova nazivna moč znaša od 

Učinki in prednosti destratifikacijskega sistema Airius  
so očitni:

znižanje stroškov ogrevanja za 20-50% znižanje stroškov hlajenja za 20-40%

znižanje emisij CO2 za 20-50% reciklaža pobegle toplote (stroji, ipd.)

zmanjšanje neprijetnih vonjav vzdrževanje optimalnega okolja

zmanjšanje kondenzacije minimalni operativni stroški

majhne, nemoteče enote možnost vgradnje v spuščeni strop

enostavna in hitra montaža hiter povratek investicije

brez vzdrževanja samostojna in učinkovita rešitev

brez posebne infrastrukture (cevi ipd.)
patentirana in preizkušena tehnologija

odlično sodelovanje z obstoječimi  
sistemi ogrevanja in hlajenja

zmanjšanje obrabe obstoječih sistemov
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15–390 W, kar zagotavlja nizke opera-
tivne stroške. Sama namestitev in pri-
klop sta nezahtevna ter ne potrebu-
jeta nikakršne dodatne infrastrukture 
(zračne cevi, jaški in podobno), zato 
je sistem odlična izbira za obstoječe 
objekte, v katerih bi večji poseg pred-
stavljal prekomerne stroške. Seveda 
je vsak prostor zgodba zase, že zaradi 
različnih ovir v njem, zato je idealno 
načrtovanje skoraj nemogoče, a sis-
tem je zaradi posameznih enot zelo 
enostavno prilagoditi prostoru in ob-
stoječi opremi, z možnostjo nagiba od 
vertikale pa lahko poskrbimo tudi za 
skrite kote. Na voljo so tudi regulator-
ji hitrosti, s katerimi lahko optimizira-
mo sistem glede na prostor in zahteve 
uporabnika.

Zmanjšanje stroškov ogrevanja 
sistem zagotovi predvsem na dva 
načina: z izenačitvijo temperature v 
prostoru se temperatura v spodnjem 
delu zviša, ker je to prostor, kjer se na-
vadno zadržujemo ljudje, lahko zato 
zmanjšamo obseg ogrevanja – zni-
žamo nastavitve termostatov. Poleg 
tega toplejši zrak, ki kroži, omogo-
ča akumulacijo toplote v tla in stene 
prostora. Vsako znižanje nastavitev pa 
seveda pomeni neposredne prihran-
ke, tipično 6-8% za vsako stopinjo C. 
Podobna situacija se ponovi v toplej-
ših mesecih, ko uporabljamo hlaje-
nje – klimatske naprave tvorijo hla-
dne cone, kjer je zadrževanje lahko 

zelo neprijetno in celo nezdravo, ce-
lotni učinek hlajenja je zaradi točkov-
nih koncentracij manjši. Stalno krožeči 
zrak poskrbi za odpravo hladnih točk, 
obenem pa izboljša učinek hlajenja in 
omogoča znižanje obremenitve kli-
matskih naprav ter seveda prihranek.

Poleg neposrednega znižanja 
stroškov ogrevanja in hlajenja, odpra-
va zračnih plasti ter neprekinjeno kro-
ženje zraka v prostoru ugodno vpliva 
še na vrsto drugih pojavov, ki nam 
lahko povzročajo preglavice. Primer 
so lahko trgovinski prostori – v bliži-
ni hladilnih vitrin se izoblikujejo tako 
imenovane hladne točke, kjer se kup-
ci zadržujejo manj časa, obenem pa se 
zaprte vitrine lahko zarosijo, kar prav 
tako ni zaželjeno. Sistem Airius lahko v 
veliki meri odpravi oba pojava, s čimer 
omogoči kupcem prijetnejšo izkušnjo 
in odprt pogled na vsebino vitrin, tr-
govcu pa seveda zadovoljne stranke 
nikdar niso odveč. Nekoliko drugačen 
vpliv se izkaže v nadtlačnem teniškem 
balonu, kjer je gretje izvedeno z vpi-
hovanjem toplega zraka; poleg dobre 
izrabe te toplote sistem izrabi tudi zu-
nanjo sončno toploto in zagotavlja 
prihranek, poleg znatno izboljšanega 
počutja pa se je izkazalo tudi enako-
mernejše sušenje podlage, kar oboje 
zelo ugodno vpliva na izkušnjo strank 
ter seveda zasedenost igrišč. Spet dru-
gačna situacija se izkaže v prostorih z 
galerijo, kot so na primer avto saloni in 

trgovski centri; medtem ko je v pritlič-
nem razstavnem prostoru, kjer se ve-
činoma zadržujejo stranke in proda-
jalci, zlahka prehladno in včasih celo 
neprijetno, se na galeriji temperatura 
dvigne preko prijetne meje. Z izena-
čitvijo temperature v prostoru zlahka 
odpravimo obe težavi in poskrbimo 
za boljše okolje.

Sistem Airius je primeren za naj-
različnejše prostore – avto salone, 
pisarne, knjižnice, gledališča in kino 
dvorane, skladišča, proizvodne hale 
in delavnice, športne objekte, teniške 
šotore, trgovine in trgovske centre, le-
talske hangarje, bazene, predstavitve-
ne ter kongresne dvorane...

Več informacij je na  
voljo na spletni strani 
www.airius.si. 
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Plinski  
terminali v 
tržaškem 
zalivu- nE 
hvala!

Zadnje dni smo priče razpravam 
o plinskih terminalih v Tržaškem za-
livu. Okoljevarstvene organizacije so 
na nogah, župani obmorskih občin 
so odločno proti, Italijani pa pravijo:« 
Terminali bodo!« 

Slovensko javnost sta presene-
tili dve zanimivi informaciji in sicer, 
italjanska vlada je odprla pot k izda-
ji gradbenega dovoljenja za gradnjo 
obeh plinskih terminalov v Tržaškem 
zalivu, vključno z razlastitvijo zemljišč 
za transport energije, s slovenske 
obale, natančneje s Pomorske fakul-
tete iz Portoroža pa je prišla predsta-
vitev nove rešitve- toplotne črpalke 
z rabo energije morja (primer nje-
ne uporabe je ogrevanje in hlajenje 
objekta fakultete na morski obali).

Z gotovostjo lahko trdimo, da iz-
gradnja plinskih terminalov ni nič kaj 
okoljsko usmerjena, še več, pravza-
prav toplogredne emisije  niso pred-
met razprave investitorjev, ki si z gra-
dnjo obeh terminalov obetajo velik 
profit. K temu dodamo še ugotovi-
tev, da je za izgradnjo terminalov in 
transport utekočinjenega plina ter 
pretvorbo plina treba proizvesti tudi 
toplogredne emisije, pri čemer se  
vprašamo, ali bo toliko manj toplo-
grednih emisij, kakor če bi nadalje-
vali z obstoječim sistemom na kuril-
no olje. Odgovor je ne, saj italijansko 
stran ne briga za okolje, temveč le za 
donosne investicije. 

V obdobju, ko se energija obrača 
v smer OVE, je kaj malo verjetno, da 

je tovrstna ideja dobro zastavljena in 
premišljena. Prav gotovo je toplotna 
črpalka najboljša rešitev, ki je eko-
nomsko ugodna z vidika energije in 
je tudi okolju prijazna. Res da toplo-
tna črpalka za svoje delovanje upo-
rablja električno energijo, ki pa bi se 
jo dalo pridelati s pomočjo solarne 
energije sonca in vetra. Proizvedena 
energija bi bila ekološko skoraj po-
polnoma neoporečna, le da je zanka 
izgradnje terminalov drugje. 

Okoljske organizacije, civilna ini-
ciativa in strokovnjaki bodo še ostreje 
stopili proti italijanski vladi in Bruslju, 
ki podpira izgradnjo terminalov, pro-
testi so se že začeli, v končnem sce-
nariju pa je s strani Slovenije možna 
tudi tožba. 
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Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje (LEA 
Ptuj) in Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) sta pričela s kon-
kretnimi koraki k vzpostavitvi konzorcijev Od sonarav-
ne proizvodnje lesne biomase do njene energetske iz-
rabe. Pričakujemo, da bosta podpisana, tako na področju 
Primorske, kot Spodnje Podravske regije v začetku nasle-
dnjega leta. V konzorcij bomo, poleg lokalnih energetskih 
agencij, povabili še občine, lastnike gozdov, koncesionarje 
oz. gozdna gospodarstva, proizvajalce lesnih sekancev in 
peletov ter financerje, po možnosti še predstavnike resor-
nih ministrstev. Končni cilj konzorcijev je:

 � vzpostaviti dobavno verigo sekancev iz domačih goz-
dov in jo koristno energetsko izrabiti;

 � vzpostaviti daljinska ogrevanja na lesno biomaso, po 
možnosti s soproizvodnjo toplotne in električne energije 
na lesne odpadke ter les, ki ni zanimiv za predelavo;

 � vzpostaviti lesno predelovalne obrate, ki bodo prede-
lovali les v proizvode z večjo dodano vrednostjo;

 � odpreti nova delovna mesta na lokalnem nivoju.

Uvajanje najboljših razpoložljivih  
tehnologij soproizvodnje na lesno  
biomaso

Po izvedeni analizi dejanske porabe/potreb po toplo-
tni energiji v javnem sektorju in gospodinjstvih v lokalnem 
energetskem konceptu (LEK), ki ga izdela lokalna energet-
ska agencija, se po posvetovanju z županom, občinsko 
upravo in občinskim svetom takšna toplarna/elektrarna 
umesti v prostor. LEK je namreč osnova za izdelavo prostor-

skih načrtov občine. Občina na osnovi LEK-a, ki ga potrdi 
občinski svet in ministrstvo, pristojno za energijo, sprejme 
odlok o proizvodnji in distribuciji toplotne energije ter raz-
piše koncesijo. Koncesionar potem investira v takšno elek-
trarno, vključno s toplovodnim omrežjem. Tehnologijo pro-
izvodnje toplote in/ali električne energije izbere investitor 
na osnovi analize porabnikov in moči odjema toplotne 
energije. Izbira lahko med naslednjimi tehnologijami:

 � klasično toplarno na lesne sekance, s katero proizvaja 
in distribuira samo toploto. Običajna priključna moč teh sis-
temov je nekje med 500 kW pa tja do ali celo preko 1 MW;

 � soproizvodnjo električne in toplotne energije na le-
sne sekance s postopkom ORC (Organski Rankinov Cikel);

 � proizvodnjo pare in elektične energije s protitlačno ali 
kondenzacijsko turbino

 � uplinjanjem lesne biomase na lebdeči plasti (fluid 
bed) in soproizvodnja toplotne ter električne energije s 
turbino;

 � uplinjanjem lesne biomase, ohlajanjem sinteznega 
plina, odstranjevanjem katranov s plazmo PAPR in soproi-
zvodnjo z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Klasične toplarne brez soproizvodnje so že uveljavljene, 
prav tako elektrarne ORC in parne elektrarne medtem, ko 
sta slednji dve novost. Uplinjevalniki z lebdečo plastjo obra-
tujejo z večjimi močmi, npr. 45 MWe pa tja do 70 MWe, med-
tem ko si zadnja tehnologija s plazemskim čiščenjem PAPR 
šele utira pot. Slovenija je primerna za elektrarne do 1 MWe 
moči, predvsem zaradi porabnikov toplote na eni strani in 
ugodne zakonodaje do moči 1 MW. Preglednica 1 vsebuje 

 

konzorciJa lEsnE BiomasE v 
okviru ProJEkta  
ProforBiomEd – PrimEr  
soProizvodnJE ElEktričnE 
in toPlotnE EnErgiJE z  
novimi tEhnologiJami
Janez Petek, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj
Anja Kostevšek, ZRS Bistra Ptuj
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osnovne lastnosti relevantnih tehnologij soproizvodnje na 
lesno biomaso.

V okviru projekta PROFORBIOMEd načrtujemo toplar-
no na lesno biomaso s postopkom ORC, predvsem zara-

di prodaje proizvedene toplotne energije v obsegu 77 %. 
Toplotno energijo bomo prodajali tako industriji, kot javne-
mu sektorju in gospodinjstvom. Slika 1 prikazuje osnovno 
shemo takšne kogeneracijske naprave.

S sežigom lesne biomase ogrevamo termo olje, s kate-
rim uplinjamo silikonsko olje, ki ga vodimo v aksialno tur-
bino. Silikonsko olje skondenziramo, vodo z dimnimi plini 
ogrejemo na 90 ºC, ki je primerno za ogrevanje nizkotem-
peraturnih porabnikov ali za daljinsko ogrevanje, npr. jav-
nih objektov.

Izvedena študija izvedljivosti kaže, da se projekt ob pro-
dani 70 % toploti s 20 % nižjo ceno toplote iz zemeljskega 
plina in/ali 40 % nižjo ceno toplote iz ELKO ter obratoval-
ni podpori za proizvedeno električno energijo, povrne že v 
5,8 letih. Višina naložbe, vključno s toplovodnim omrežjem, 
je 7 milijonov EUR, letni prihodki od prodane toplotne in 
električne energije dosegajo 2,1 milijonov EUR pri obrato-
valnih stroških v višini 1,6 milijona EUR. 

V okviru projekta PROFORBIOMEd in s sodelovanjem 
dobaviteljev opreme, financerji, raziskovalno inštitucijo 
BISTRA Ptuj in drugimi zainteresiranimi, bomo takšne elek-
trarne načrtovali, tako v primorski, kot tudi v spodnje po-
dravski regiji.Slika 1: Soproizvodnja ORC- soproizvodnja toplotne in električne energije.

Preglednica 1: Osnovne lastnosti tehnologij soproizvodnje na lesno biomaso.

Tehnologija
Inv. stroški
(EUR)

Skupna moč
(MW)

Toplotna moč
(MW)

ηe
(%)

ηskupni
(%)

Uplinjanje na lebdeči plasti 4.800.000 3,30 1,60 30 75

Uplinjanje in PARS 4.800.000 2,24 1,24 30 85

ORC 5.500.000 5,14 3,94 19 85

Slika 2: Generator ORC.
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Na podlagi EU direktive o učinkovito-
sti rabe končne energije in o energetskih 
storitvah (2006/32/ES) so pristojne službe 
v Italiji sprejele nacionalni predpis, ki do-
loča zavezujočo tehnično specifikacijo pli-
nomerov (direktiva ARG 155/08). Ta dolo-
ča, da se morajo vsi plinomeri odčitavati 
na daljavo. V zvezi s samo meritvijo 
plina pa je za vse dimenzije plino-
merov že bila predpisana obvezna 
temperaturna konverzija izmerje-
nega plina. Izpolnitev zahtev s teh-
ničnega vidika ni bila težavna, vendar 
pa ta s poslovnega, ekonomskega vidi-
ka do zdaj ni bila izvedljiva. Tako je pravzaprav zahtevana 
standardna funkcija korekcije izmerjenega plina. Ta zahteva 
s tehničnega vidika ni bila težavna, vendar pa ta s poslovne-
ga, ekonomskega vidika, do zdaj ni bila izvedljiva. 

Zato je Elster razvil plinomer, ki zadosti vsem navedenim 
zahtevam in je hkrati tudi ekonomsko upravičen. Na jasno 
določene zahteve Italije glede merilne tehnike na področju 
meritev porabe plina, se je proizvajalec Elster odzval z no-
vim tipom plinomera themisplus. Ta je pravi “švicarski nož” na 
področju merjenja pretoka plina, saj združuje funkcije meri-
tve plina, konverzije volumna in prenos podatkov, torej kar 
tri funkcije združene v eni napravi. Namenjen je meritvam 
tako poslovne, kot tudi industrijske rabe plina. Gre za sploh 
prvi mehovni plinomer na svetu, ki združuje merjenje in pri-

kazovanje standardnega pretoka 
plina ter omogoča vsakodnevno 
posredovanje podatkov o pora-
bi plina s pomočjo vgrajenega 
GPRS modema.

Italijanska tehnična spe-
cifikacija plinomerov dopušča 
možnost sistema, sestavljenega iz 
več komponent ali združevanje več komponent in njihovih 
funkcij v eno samo napravo. Elster je izkoristil možnost zdru-
ževanja in dodal enoto za komunikacijo v sam merilnik pre-
toka, kar pomeni da naprava izmeri standardno prostornino, 
obdela in shrani podatke v skladu z različnimi tarifami ter jih 
enkrat dnevno posreduje v zbirni center. themisplus je rezul-

Meritve plina, konverzija volumna in prenos podatkov – tri funkcije 
združene v eni napravi

themisplus - učinkovito in 
cEnovno ugodno  
mErJEnJE PoraBE Plina
v številnih državah Eu, med drugim v nemčiji 
in tudi v sloveniji, potekajo na videz neskončne 
razprave o merilni tehniki, katere smernice 
okvirno določajo evropski predpisi s področja 
energetike. medtem pa so nekatere države 
že naredile odločne korake pri odločitvah in 
konkretno sprejetih predpisih na tem področju. 
med slednjimi prednjači predvsem italija.

Tri funkcije združene v eni napravi:  
themisplus - nova generacija mehovnih plinomerov
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Vesele 

božične praznike 

in 

srečno Novo leto

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

tat nadgradnje razvoja 
mehovnega plinomera 
z elektronsko številčni-
co themisalpha. Elektronska 
številčnica je opremljena z 
grafičnim zaslonom in omogoča 
vklop ter izklop fleksibilnega beleženja 
podatkov po tarifah. Opremljena je tudi s komunikacijskim 
modulom, kar je predstavljalo odlično izhodišče za izpolni-
tev ambiciozne zahteve po združevanju enot v eno napravo. 
Elektronska številčnica ima modularno sestavo, kar pome-
ni, da sta merilni in komunikacijski modul fizično povsem 
ločena. Ta lastnost številčnice omogoča menjavo posame-
znega modula ali baterije brez prekinitve delovanja meril-
nega sistema.

Za merjenje temperature in tlaka sistem uporablja 
digitalne senzorje z visoko natančnostjo ter ločljivo-

stjo. Ti po vzdržljivosti in stabilnosti več kot pre-
segajo zahteve standarda EN 1359. Povezava 

senzorjev z osnovno ploščo številčnice je pli-
notesna  in ognjevarna do tlaka 0,1bar (HTB). 
Za zajem količine pretoka se uporablja Hallov 
senzor. Zajete informacije omogočajo prikaz 
standardnega pretoka na zaslonu. V skladu z 
določbami direktive o merilnih instrumentih 

(t.i. MId direktiva, 2004/22/ES) in standardom 
OIML R137 (del 1 in 2, poglavje 5.3.5) je Elster 

pridobil odobritev MId za plinomer, ki prikazu-
je zgolj korigirano prostornino. Funkciji meritve in 

konverzije prostornine sta metrološko združeni ter se 
ne izvajata ločeno. Posledično se tak plinomer obravnava 

kot vsak običajen plinomer, intervalna kontrola (npr. v Italiji 
sicer na štiri leta), ki je zahtevana za korektorje, pa ni potreb-
na. Na osem let je treba le zamenjati baterijo. V Italiji lahko 
tako themisplus ostane montiran in v uporabi do 15 let, ne da 
bi ga bilo treba meroslovno preverjati ter ponovno overja-
ti (t.i. postopek rekalibracije, ki je sicer v Sloveniji predpisan 
na obdobje 5 let). Navedene lastnosti plinomera themisplus v 
danih okoliščinah, predstavljajo ogromno prednost, saj dra-
stično znižajo stroške nakupa, montaže in overjanja ter s tem 

 

Tri funkcije združene v eni napravi: themis plus - nova generacija  
mehovnih plinomerov

Pokrov z  
notranjo 
anteno

Zaslon

Optični 
vmesnik

Osnovna 
plošča

Pulzni 
izhod

GPRS komu-
nikacijski 
modul

Baterija za 
osnovno 
ploščo

Baterija za 
komunikacijski 
modul



Metrološka odobritev  
merilnega dela plinomera
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skupne stroške, povezane z uporabo plinomera v celotni ži-
vljenjski dobi. Vse navedeno je dober razlog za predčasno 
zamenjavo navadnega plinomera s plinomerom themisplus, 
s katerim se tako lahko izkoristijo prednosti tlačne konver-
zije in prenosa podatkov.

Plinomer prav tako postavlja nove standarde tudi v ko-
munikaciji, saj naprava omogoča dvosmerni prenos podat-
kov. Komunikacijski modem se enkrat dnevno vključi, sa-
modejno vzpostavi povezavo z GPRS omrežjem, se prijavi 
v sistem za upravljanje in nadzor podatkov (MdM – Master 
data Management) ter prenese podatke s plinomera. Po po-
trebi se s sistema za upravljanje in nadzor podatkov prene-
sejo tudi novi parametri za delovanje plinomera (na primer 
tarifni profili).

Komunikacijski modem se samodejno izklaplja, kar pri 
baterijskem načinu napajanja pomeni energijsko učinkovi-
to metodo prenosa podatkov. Baterija, ki napaja komunika-
cijski modem, je od modema fizično ločena. Ob vsakodnev-
nem prenosu podatkov je menjava baterije predvidena v 8 
letih. Komunikacijski modem uporablja mednarodni stan-
dard dLMS/COSEM, prenos podatkov pa je šifriran z algorit-
mom AES-128. Možnost posodabljanja programske opreme 
plinomera (t.i. firmware) preko modema v skladu z navodi-
li WELMEC 7.2 zagotavlja prilagodljivost in s tem uporabo 
plinomera themisplus, ne glede na vse spremembe zahtev v 
prihodnosti. Funkcije, dodane plinomeru z merilnim princi-
pom, ki se je v desetletjih uporabe več kot dokazal, in modu-
larna elektronska številčnica, zagotavljajo ustreznost tako 
vsem sedanjim kot tudi bodočim zahtevam.

Elstrovi mehovni plinomeri so znani po natančnosti me-
ritev, zanesljivosti delovanja in vzdržljivosti. Funkcije, doda-

ne plinomeru z merilnim principom, ki se je v desetletjih 
uporabe več kot dokazal, in modularna elektronska številč-
nica, zagotavljajo ustreznost, tako vsem sedanjim, kot tudi 
bodočim zahtevam.

Novi plinomer Elster themis plus tako tudi v prihodnje 
predstavlja varno investicijo ob hkratnem znižanju skupnih 
stroškov povezanih z uporabo plinomera v celotni življenj-
ski dobi.

  

themis plus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Stroški

Montaža 
plinomera 
in predaja v 
uporabo

* Pogostost kontrole elektronskega korektorja določa nacionalni metrološki organ (v Italiji 4 leta, v Sloveniji 5 let)

Kontrola elektronskega korektorja*

Menjava baterije

Plinomer, korektor 
volumna, modem

doba uporabe v letih

Slika 4: uporaba plinomera themis plus zniža stroške nakupa, montažein delovanja

Tehnični podatki:
Metrološka 
odobritev:

MId razred 1.5 skladno s standardom EN 1359 in 
na podlagi smernice OIML R-137

ATEX odobritev: Cona 1, EX II-/2G IIA T4

V dimenzijah: G10 do G40

Stopnja zaščite: IP 65

Pogoji okolja: Temperatura od -25° C do +55° C
Relativna vlažnost:  =< 93%, brez kondenzacije

Tlak plina: Nadtlak od 0 do 500 mbar

Temperatura plina: Od -25° C do +55° C

Izhodi:

Nizkofrekvenčni pulzni izhod (prostornina pri  
standardnih pogojih)
Umax=30 V dC, Imax=250mA, Fmax=4Hz,  
minimalna dolžina pulza 1ms.

Uporabniški vmesnik: Enobarven LCd zaslon (128x64 pik), tipkovnica s 
tremi tipkami

Komunikacijski 
vmesnik: Optični vmesnik v skladu z IEC 62056-21

Komunikacijski 
modem:

Integriran baterijsko napajan GPRS modem z  
notranjo anteno, opcijsko z zunanjo anteno

Komunikacijski 
protokol:

dLMS specifikacija dLMS/COSEM (“Blue Book” 
10)
Enkripcija na osnovi algoritma AES-128 z  
uporabo Galois/Counter načina (GCM) 
Posodabljanje programske opreme v skladu z 
WELMEC 7.2 smernicami
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ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ IN VELIKO TOPLIH TRENUTKOV V NOVEM LETU

VSE KAR POTREBUJETE 
ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE TAL, ŽLEBOV, CEVOVODOV

TERABIT d.o.o. , Zagrebška cesta 40 a , 2000 Maribor
tel.02 33 00 880 , fax.02 33 00 885; GSM 051 314 199
e-mail: info@terabit.si ; www.terabit.si

Električno ogrevanje cevovodov je način zagotavljanja 
pretočnosti cevi z vodo ali drugimi tekočinami v razmerah, 
ko so temperature okolice prenizke.

Ogrevamo lahko kovinske ali plastične cevi za zaščito 
pred zmrzaljo ali z namenom vzdrževanja določene tem-
perature, potrebne, da se ohrani ustrezna viskoznost teko-
čine v cevi.

Ogrevanje izvedemo z električnimi ogrevalnimi kabli, 
ki jih montiramo na cevovode, nekateri tipi kablov pa so 
primerni tudi za montažo v cevi, tudi tiste s pitno vodo.

Nekaj tipičnih primerov uporabe :
 y hidrantni in drugi cevovodi v kletnih garažah, drugih 

hladnih prostorih ali na prostem
 y vodovodne cevi za napajanje živine in cevi, plitko za-

kopane v tleh
 y cevi za odtok in posode za zajem kondenzata iz to-

plotnih črpalk in klimatskih naprav 
 y vzdrževanje temperature tople sanitarne vode v do-

vodih do armatur
 y vzdrževanje temperature raznih tekočin v tehnolo-

ških postopkih in goriv npr. mazuta
 y ogrevanje raznih posod- rezervoarjev s tekočinami

Za vse te namene uporabljamo dve vrsti ogrevalnih ka-
blov: uporovne in samoregulirne

1. uporovni kabli so tovarniško izdelani gotovi izdelki, 
različnih dolžin in različnih moči.  

Električna moč/m dolžine kabla je konstantna in je od-
visna od izbire tipa : 9W/m, 10W/m , 18W/m , 20W/m. To 
so kabli proizvajalca danfoss-dEVI, tipa deviflex dTIP-10, 
dTIP-18, dSIG-20, ki jih uporabljamo za montažo na cevo-
vode. Kable tipa dTIV-9, vgradimo v cev s pomočjo prirob-
nice 3/4 ‘’ ali 1’’ , ki je priložena kablu. 

Tovrstne kable vedno uporabimo v celotni dolžini, saj 
se jim v primeru krajšanja zniža upornost in poveča moč, 
kar lahko povzroči pregrevanje ter uničenje kabla, lahko 
pa povzroči še dodatno škodo.

Za ogrevanje plastičnih cevi uporabljamo kable z mo-
čjo največ 10W/m , za kovinske cevi pa tudi vse ostale. 

2. samoregulirni ali samoomejevalni ogrevalni ka-
bli so izdelani iz temperaturno odvisnega uporovnega ma-
teriala, ki se nahaja med dvema vzporednima bakrenima 
vodnikoma. Ta material spreminja upornost, v odvisnosti 
od temperature okolice: pri višji temperaturi se električ-
na upornost poveča in s tem zniža moč ogrevanja, pri nižji 
temperaturi se zmanjša električna upornost in poveča moč 
ogrevanja.

Tudi tu imamo več tipov kabla danfoss-devi, za različ-
ne namene in z različnimi nazivnimi močmi : devi pipegu-
ard 10W/m , 20W/m , 25W/m , 30W/m, - nazivna moč je de-
finirana pri temperaturi 10°C. Te tipe kablov uporabljamo v 
glavnem za preprečevanje zmrzali.

Za ohranjanje temperature toplovodnih cevi upora-
bljamo kabel devi hotwatt 55, ki ima nazivno moč 8W pri 
temp. 55° C .

Samoregulirne kable lahko režemo na poljubno dolži-
no, ki jo določimo glede na posamezen primer uporabe. 
Priključek na napajalni kabel, poljubne dolžine in zaključek 
se izdelata s pomočjo ustreznega priključnega kompleta, 
ali pa ga po dogovoru izdelamo v Terabit d.o.o.

Za krmiljenje ogrevanja vedno uporabimo elektron-
ske termostate danfoss-devi, tipa devireg 316, devireg 
330 ali devireg 610 s tipalom temprature z NTC uporom. 

Pri električnem ogrevanju moramo  
cevovode obvezno toplotno izolirati !

določanje potrebne ogrevalne moči opravi projektant 
z izračunom toplotnih izgub cevovoda. Če tega izračuna ni, 
si pomagamo s tabelo v brošuri ‘’devi kompletni sistemi’’, 
ki je na razpolago v Terabitu in jo po pošti pošljemo vsake-
mu zainteresiranemu potencialnemu kupcu. 

Za določitev potrebne moči moramo poznati :
 y premer cevovoda , debelino izolacije in tempe-

raturno razliko, ki jo moramo z ogrevanjem premagati. S 

ElEktrično ogrEvanJE  
cEvovodov
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temi podatki iz tabele določimo potrebno instalirano moč 
za 1m cevi. Zaradi varnosti to moč v realni situaciji poveča-
mo za 30 % .

V praksi lahko vodovodne cevi do premera 2’’ ( dN50), 
pri debelini izolacije armaflex 20mm in naših temperatur-
nih razmerah, zaščitimo proti zmrzali z eno dolžino kabla z 
močjo 18 do 20W/m vzdolž cevi.

Instalacija ogrevalnih vodnikov se izvede s polaganjem 
enojne dolžine kabla vzdolž cevi na spodnji strani. Kadar 
to ne zadošča, se ustrezna dolžina kabla spiralno navije 
okoli cevi ali položi dvojna dolžina kabla. Ogrevalni kabel 
po vsej dolžini prelepimo s samolepilnim alumnijastim tra-
kom za fiksiranje in boljši prenos toplote na cev. Prav tako 
pritrdimo temperaturno tipalo termostata.

Vsi ogrevalni kabli so izdelani za priključitev na ome-
žno napetost 230v, zato so opremljeni z zaščitnim ople-
tom, ki ga obvezno priključimo na zaščitni vodnik in v 
instalaciji uporabimo tokovno zaščitno stikalo z obču-
tljivostjo 30ma.

Za eksplozijsko ogrožena okolja imamo na razpolago 
kable in priključni pribor v ustrezni ‘’Ex’’ izvedbi.

Za več informacij, nasvete, izvedbo in pomoč pri določevanju prave rešitve, smo vam v 
podjetju Terabit d.o.o. vedno na razpolago.

tipalo

izolacija

ogrevalni 
vodnik

aluminijast trak

tipalo

korak

ogrevalni vodnik
aluminijast trak

izolacija

Ogrevalni kabel in tipalo termostata na cevi

Samoregulirni grelni kabli

www.revija-energetik.si
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V teh zimskih dneh se je prav lepo 
spomniti toplih poletnih dni. Težko 
pa si je v spomin priklicati dneve, ko 
se je temperatura povzpela preko 30 
stopinj in smo resno razmišljali o vgra-
dnji klimatske naprave. Čez približno 
šest mesecev se bo vročinski scenarij 
znova ponovil. Morda pa je zdaj pra-
vi čas, da razmislimo ali se nam spla-
ča vgraditi klimatsko napravo, koliko 
nas bo to stalo in za koliko bi se s tem 
povišali stroški za energijo. Slednje 
lahko ugotovite zelo hitro, celo kar iz 
vašega udobnega naslonjača. Modul 
“hlajenje”, ki je te dni izpostavljen na 
spletnem energetskem svetovalcu 
Porabimanj.si, vam omogoča, da na 
zelo enostaven način izračunate stro-
ške porabe energije pri hlajenju vaših 
prostorov. V primeru, da klimatsko na-
pravo že uporabljate, pa vam bo sve-
tovalec izračunal koliko bi morda lah-
ko prihranili pri hlajenju prostorov z 
učinkovitejšim ravnanjem.

Stroški porabe klimatske 
naprave

Ali je klimatska naprava v vročih 
poletnih mesecih luksuz ali pa si jo lah-
ko privoščimo brez večjih odrekanj, je 
odvisno predvsem od stroškov naku-
pa, vgradnje in energije, ki jo takšna 
naprava porabi. Le dobra polovica go-
spodinjstev, ki hladijo bivalne prosto-
re, se zaveda, da je klimatska napra-
va velik porabnik električne energije. 
Povprečna klimatska naprava, ki na 
leto deluje približno en mesec, porabi 
toliko energije kot povprečni hladilnik 
in pralni stroj skupaj v enem letu. Pri 
izračunu stroškov dodatne energije, 
ki jo klimatska naprava porabi za svo-
je delovanje, vam bo v veliko pomoč 
spletni energetski svetovalec 

Porabimanj.si. S pomočjo sveto-
valca Porabimanj.si. si lahko izračuna-
te stroške porabe električne energi-
je klimatske naprave v vaših bivalnih 
prostorih in v pisarnah oz. v podjetjih. 

Svetovalec Porabimanj.si.  vam 
bo prikazal tudi možne prihranke pri 
smotrnemu ravnanju s klimatsko na-
pravo, koliko energije porabi in koli-
ko izpustov CO2  ustvari. Ponudil vam 
bo tudi nasvete o varčnem ravnanju, 
s katerim prispevate k ohranjanju 
okolja. Obenem pa vam bo posredo-
val informacije, koliko slovenskih go-
spodinjstev te nasvete že upošteva. 
Svetovalec  je uporaben tudi za pod-
jetja in ustanove, kjer je zaradi večjih 
površin, ki jih ohlajamo strošek doda-
tno porabljene električne energije so-
razmerno višji. 

Uporaba klimatske  
naprave 

Poleg hlajenja nam v prehodnem 
obdobju klimatska naprava omogoča 
tudi ogrevanje prostorov. Raziskava 
REUS 2012 nam kaže, da ima namešče-
no klimatsko napravo 17 % slovenskih 
gospodinjstev. Za ogrevanje v preho-
dnem obdobju pa klimatsko napravo 
uporablja slaba polovica uporabni-
kov. dobra četrtina uporabnikov jo je 
namestila v zadnjih treh letih, sedem 
odstotkov gospodinjstev pa načrtuje 
vgradnjo klimatske naprave v nasle-
dnjem letu. Tri četrtine uporabnikov 

klimatsko napravo vklopi šele, ko zu-
nanja temperatura preseže 28 stopinj. 
dobra polovica s klimatsko napravo 
vzdržuje notranjo temperaturo med 
22 in 25 stopinjami, četrtina pa med 
20 in 22 stopinjami. V primerjavi s prej-
šnjim merjenjem, je opazen trend var-
čevanja, ki se odraža tako, da višji del 
gospodinjstev vzdržuje višjo tempe-
raturo, kot v preteklem letu.

Porabi manj in prihrani  
pri energiji

S pomočjo spletnega energetske-
ga svetovalca Porabimanj si lahko iz-
računate stroške porabe energije pri 
prevozu z vašim avtomobilom in jih 
primerjate s stroški drugih razredov 
osebnih avtomobilov. Lahko izraču-
nate stroške porabe vaših gospodinj-
skih aparatov, elektronskih naprav in 
razsvetljave ter jih primerjate z ener-
getsko učinkovitejšimi modeli. V janu-
arju pa bo objavljen tudi modul “ogre-
vanje”, ki bo med drugim omogočal 
izračun porabe energije pri ogreva-
nju z različnimi energenti.

Svetovalec Porabimanj, ki se na-
haja na portalu www.pozitivnaener-
gija.si, vam omogoča tudi izračun, 
koliko izpustov CO2 ustvarite s pora-
bo energije. Nudi pa vam tudi nasve-
te, kako z varčnim ravnanjem prispe-
vate k ohranjanju okolja in informira 
kako do subvencij ter ugodnih kredi-
tov. Energetski svetovalec Porabimanj 

Pravočasno načrtuJ in 
PoraBi manJ
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z enostavno uporabo znižuje račune 
končnim porabnikom energije, ob 
tem pa vpliva na manjšo porabo ele-
ktrične energije, kar posledično tudi 
zmanjšuje negativne vplive na okolje. 

Pobudnik energetskega sveto-
valca je agencija Informa Echo, ki na 
pobudo HSE vodi trajno kampanjo 
»Energija si, bodi učinkovit«, namenje-

no spodbujanju učinkovite rabe ener-
gije. Pri načrtovanju in izvedbi aplika-
cije so združili svoja znanja Center za 
energetsko učinkovitost pri Institutu 
Jožef Stefan, Citadela, Enki, Kolektiv, 
Tango-on.net in Valicon. 

Izvedba aplikacije Porabimanj – 
moj energetski svetovalec se je del-
no financirala s pomočjo sredstev 

Petrolovega programa zagotavlja-
nja prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih.
Rajko Dolinšek
Več informacij: Rajko dolinšek, 
Informa Echo, Tel. 031 688 423, 
01 583 93 23, 
rajko.dolinsek@informa-echo.si , 
www.pozitivnaenergija.si

3. Pasivna hiša (PH)
Za pasivne hiše je značilna takšna arhitektura, da v čim 

večji meri omogoča izkoriščanje sončne energije za ogreva-
nje v zimskem času. debelina toplotne izolacije ovoja stavbe 
je še bolj izdatna kot pri NEH in znaša od 30 do 40 cm. Zaradi 
nizkih potreb po ogrevanju se najpogosteje kot vir ogreva-
nja uporablja toplotne črpalke v kombinaciji s sprejemni-
ki sončne energije (SSE) za pripravo in hranjenje ogreval-
ne vode in sanitarne vode. Nadaljnje prihranke dosežemo 
s prisilnim prezračevanjem in vgradnjo naprav za vračanje 
toplote odtočnega zraka (rekuperacija).

Elementi za pretvarjanja sončnega obsevanja so v veči-
ni nameščeni na ovoju stavb in jih imenujemo tudi elemen-
ti za naravno ogrevanje stavb z soncem. Stavbo pripravimo 
tako, da sama sprejema sončno energijo, da je obenem hra-
nilnik toplote in ogrevalni sistem. To naredimo tako, da stav-
bo dobro toplotno izoliramo in na severni strani predvidimo 
minimalne zastekljene odprtine. Za takšne hiše je značilna 
postavitev v smeri sever – jug. Južna stena je zastekljena z 
ustreznimi stekli, na severni steni pa je delež zasteklitve maj-
hen. Toplotna prehodnost okna (skupaj za okvir in steklo) 
znaša < 0,8 W/m2K. Stavba naj bo z bivalnimi prostori obr-
njena proti jugu, ter z ostalimi pomožnimi prostori obrnjena 
proti severu. Na južni strani lahko namestimo pasivne ele-
mente (okna, zastekljene zidove, steklenike in prezračevane 
fasadne elemente), omogočimo dobro kroženje zraka med 

prostori ter predvidimo zaščito pred poletnim soncem. Pri 
večini teh naprav segrevamo neposredno zrak v stavbi. Za 
shranjevanje toplote v gradbenih elementih najpogosteje 
uporabimo kar maso gradbene konstrukcije. Med gradbeni 
materiali so to predvsem opeka, beton in silikatna opeka. Pri 
tem je potrebno omeniti, da pa nobeden gradbeni material 
po kvaliteti shranjevanja toplote ne dosega vode.

Kroženje zraka (toploto med prostori v stavbi prenaša 
zrak) v stavbi je lahko naravno ali prisilno. Naravno krožno 
zraka je možno, če je stavba arhitektonsko zasnovana tako, 
da so toplejši prostori na jugu (dnevna soba, jedilnica), hla-
dnejši pa ne severu (spalnice, hodniki). Takšno zasnovo ime-
nujemo temperaturno coniranje. Naravno kroženje zraka v 
stavbi težko nadzorujemo, odvisno je od temperaturnih raz-
mer v stavbi in od vdora zunanjega zraka skozi rege oken in 
vrat. da dosežemo bolj enakomeren prenos toplote med 
prostori, uporabljamo ventilatorje in kanale za prisilno kro-
ženje zraka. Če uporabljamo prisilno kroženje zraka, notra-
nja razporeditev prostorov ni tako pomembna kot pri na-
ravnem kroženju zraka. Sistem za prisilno kroženje zraka je 
potrebno dimenzionirati tako, da se zrak med osončenimi in 
neosončenimi prostori izmenja vsaj 5 krat na uro.

Velike steklene površine v zimskem času omogočajo na-
ravno ogrevanje stavb, v poletnem času pa so lahko vzrok 
za pregrevanje prostorov. Toploto, ki jo preko dneva sprej-
mejo gradbene konstrukcije, moramo prenesti iz stavbe z 

načrtovanJE  
nizkoEnErgiJskE ali  
PasivnE hišE

Nadaljevanja članka iz prešnje, 95. št. revije Energetik
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močnim nočnim prezračevanjem, ki naj znaša 5 krat na uro. 
To pomeni, da samo masivne gradbene konstrukcije, če ni-
mamo urejenega nočnega prezračevanja, ne preprečujejo 
pregrevanja stavb v poletnem času. Primerno bivalno ugod-
je v stavbah v poletnem času zagotovimo le s senčenjem, to 
je vgradnjo ustreznih naravnih ali umetnih senčil.

Za pasivno hišo, ki porabi manj kot 1,5 litra ekstra kuril-
nega olja na kvadratni meter uporabne stanovanjske povr-
šine na leto veljajo sledeče vrednosti:

Tabela 3

  Vrednost Enota

Specifične toplotne izgube < 10 W/m2

Raba energije za ogrevanje < 15 kWh/m2 leto
da dosežemo te vrednosti, so potrebne naslednje vre-

dnosti za toplotno prehodnost Umak posameznih gradbe-
nih konstrukcij in oken:

Tabela 4

Gradbena konstrukcija
Umak

W/m2K

Zunanje stene in stene proti neogrevanem
podstrešju

0,12

Strop nad neogrevano kletjo 0,20

Zunanje stene in strop proti terenu 0,20

Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,10

Tla na terenu pri talnem ogrevanju 0,20

Okna (steklo + okvir) < 0,8
V naslednji tabeli so prikazana energijska števila ogre-

vanja za klasično hišo, z rabo energije glede na obstoječe 
avstrijske predpise o toplotni zaščiti, ter energijska števi-
la ogrevanja za nizkoenergijsko hišo (NEH) in pasivno hišo 
(PH). Primerjava energijskih števil ogrevanja za stanovanj-
sko zgradbo z uporabno površino 130 m2 je prikazana v spo-
dnji tabeli.

Tabela 5

Vrsta zgradbe
BPE 

- bruto
Eog - BPE Eog - NPE

KH - klasična hiša 180 m2 64 kWh/m2a 89 kWh/m2a

NEH- nizkoenergij-
ska hiša

190 m2 24 kWh/m2a 35 kWh/m2a

PH - pasivna hiša 200 m2 11 kWh/m2a 17 kWh/m2a
BPE..bruto površina
NPE..neto površina

3.1. Koliko dražja je pasivna hiša (PH) od 
nizkoenergijske hiše (NEH)

Na diagramu (slika1) je razvidno, da je potrebno investi-
rati približno 4.000 EUR več za vgradnjo dodatne toplotne 
izolacije ovoja pri načrtovanju PH v primerjavi z NEH oziro-
ma približno 37.000 EUR več v primerjavi z klasično hišo. Višji 
stroški pri gradnji nizkoenergijske hiše (NEH) v primerjavi z 
klasično hišo nastanejo zaradi vgradnje kontroliranega pre-
zračevanja z vračanjem toplote odtočnega zraka, vgradnje 
optimalnega ogrevalnega sistema, vgradnje povečane de- 
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beline toplotne izolacije ter tudi takšnega načina gradnje, 
da preprečimo pojav toplotnih mostov ter tudi zagotovimo 
ustrezno zrakotesnost ovoja.

Z ustrezno zasnovo stavbe in določitvijo optimalne to-
plotne zaščite lahko zmanjšamo količino potrebne doda-
tne energije za ogrevanje, kajti absolutna količina sončne 
energije se manjša z naraščanjem kakovosti toplotne zašči-
te stavbe.

4. Sanacija obstoječih stavb
V Nemčiji teče projekt sanacije starih stavb tako, da se bo 

dosegla letna raba primarne energije 30 kWh/m2, kar znaša 
preračunano v kurilno olje 3 l/m2. Projekt teče pod imenom 
3 – litrska hiša (das drei -Liter - Haus). Prikazan je način, kako 
lahko s primernimi ukrepi na ovoju stavbe, ogrevalnem sis-
temu in prezračevanju dosežemo porabo tri litre kurilnega 
olja na kvadratni meter uporabne oziroma neto stanovanj-
ske površine. Pojavlja se vprašanje, kakšne ukrepe je po-
trebno izvesti, da bomo tudi pri nas dosegli porabo goriva 
tri litre kurilnega olja na kvadratni meter neto stanovanjske 
površine? Izračun za takšne ukrepe naredimo z metodo, ki 
je določena v novem pravilniku (standard SIST EN 832). Kot 
primer je izbrana hiša:

� enostanovanjska hiša s 160 m2 uporabne površine,
� zunanja stena 8 do 10 cm toplotne izolacije iz mineralne 

volne (λ =0,03 -0,04 W/mK),
� strop proti nepohodnemu podstrešju 20 cm toplotne 

izolacije iz mineralne volne,
�  poševna streha 20 cm toplotne izolacije iz mineralne 

volne,
� tla 6 cm izolacije iz mineralne volne,
� okna s 5 komornimi PVC profili in stekli z Ust = 1,1 W/m2K,
� ogrevalni sistem z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO),
� letni ogrevalni izkoristek ηog = 0,75,
� temperaturni primanjkljaj (3300 K,dan, klimatski pogoji 

za Maribor),
�  0,5 - kratna izmenjava zraka,
� notranji viri 5 W/m2.

Izračunana letna raba primarne energije za ogrevanje 
brez priprave sanitarne vode znaša 73 kWh/m2 oziroma 7,3 
l ELKO/1m2.

da bi dosegli letno rabo primarne energije za ogreva-
nje približno 30 kWh/m2, preračunano v porabo goriva 3 l 
ELKO/m2, je potrebno na zgradbi povečati debelino toplo-
tne izolacije, zamenjati okna in posodobiti ogrevalni sistem. 
Spremembe so naslednje:

� zunanje stene imajo 20 cm toplotne izolacije iz mine-
ralne volne (λ = 0,035 W/mK),
� strop proti nepohodnemu podstrešju ima 30 cm to-

plotne izolacije iz mineralne volne,
� poševna streha ima 25 cm toplotne izolacije iz mine-

ralne volne,
� tla 10 cm izolacije iz mineralne volne,

1 

� vgrajena so okna s skupno toplotno prehodnostjo 
(okvir + steko) U okna = 0,8 W/m2K,
� ogrevalni sistem je izboljšan, z vgrajenim kondenzacij-

skim kotlom ter ustrezno regulacijo ter letnim izkoristkom 
ogrevalnega sistema ηog = 0,90.

Če želimo še dodatno zmanjšati toplotne izgube, je po-
trebno izvesti prisilno prezračevanje in vgraditi prenosnik 
toplote za vračanje toplote odtočnega zraka.

Na sliki 2 je prikazana PH zgrajena v Avstriji.

5. Zaključek
 dokaj enostaven izračun pokaže, da je tudi pri nas mo-

žno z določenimi ukrepi zgraditi hiše, ki spadajo v razred s 
porabo 3 litre olja na kvadratni meter uporabne površine. 
Glede na stroške gradnje 3 - litrske hiše, posebno pa pasivne 
hiše s porabo manjšo od 2 litra olja na kvadratni meter upo-
rabne površine, se lahko pojavi problem ekonomske upra-
vičenosti , ker so vračilni roki takšne investicije lahko precej 
dolgi. drugače razmišljajo v Avstriji, kjer so za graditelje, ki se 
odločijo za gradnjo NEH ali PH na voljo zelo ugodni krediti.

(BG)
Viri:
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije (Ur.list 42/2002 SIST EN 832

Slika 2

dnevna in mesečna statistika obiska spletne strani 
www.revija-energetik.si od 1.12. do 16.12. 2012 !

Število obiskovalcev dnevno

Število obiskovalcev mesečno
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 EK te Zle Ae  Ep Ra An Gle Ot NoK

Približno 2 milijardi ljudi širom sveta nima dostopa do 
električne energije in ta sitiuacija se bo z naraščanjem sve-
tovne populacije samo še slabšala. Uporaba fosilnih goriv in 
velikih hidroelektrarn bo ostala trend do leta 2020, a to ne 
bo zadostilo vedno večjim človeškim potrebam po energiji. 
Eden od mnogih možnih rešitev je tudi nuklearna energija, 
ki ima zadnja 3 desetletja pomembno vlogo pri proizvodnji 
električne energije. Pridobivanje električne energije iz jedr-
ske elektrarne temelji na sproščanju toplotne energije ob 
jedrskih cepitvah v reaktorju.

Trenutno pomoč nuklearne energije generiramo na pri-
bližno 16% skupne proizvedene električne energije v svetu. 
Za velik preboj nuklearne energije je zaslužna njena čistost 
in gotovo dejstvo, da pri proizvodnji električne energije 
ni nikakršnih izpustov toplogrednih plinov. Vplivi jedrskih 
elektrarn na okolje so izjemno majhni, v primerjavi z vpli-
vi na primer termoelektrarn. Jedrske elektrarne namreč ne 
sproščajo v ozračje CO2 in torej ne prispevajo h globalnemu 
učinku tople grede. Namreč, dobro konstruirane nuklearne 
elektrarne so se pokazale, da so zanesljive, ekonomsko do-
nosne in okolju prijazne. do sedaj je v svetu okrog 10000 
reaktorjev. Izračuni pa kažejo, da uporaba jedrske energije 
Evropi letno prihrani približno 800 milijonov ton izpustov 
CO2. Na primer, za enak prihranek bi morali s cest umakniti 
kar 200 milijonov avtomobilov. 

Najbolj znana oblika med številnimi jedrskimi tehnolo-
gijami je seveda pridobivanje električne energije na osno-
vi sproščanja toplote ob cepitvi atomskih jeder. Vse vrste 
jedrskih tehnologij v uporabi temeljijo na naravnih lastno-
stih snovi: atomov, izotopov in radioizotopov. Gre namreč za 
energijo, ki se sprošča ob jedrski cepitvi, druga lastnost pa 
je  ionizirajoče sevanje radioizotopov. Zraven tega je upo-
raba radioizotopov in ionizirajočega sevanja neprecenljive 
vrednosti v znanstvenih raziskavah in industriji, kmetijstvu 
in konzerviranju hrane, medicinski diagnostiki, terapijah in 
sterilizaciji, ugotavljanju podzemnih zalog vode in nafte ter 
pri arheoloških raziskavah.

Radioaktivno sevanje
Vsak prebivalec  Zemlje je izpostavljen radioaktivnemu 

sevanju. Naravno sevanje je vzrok radioaktivnih kamnin in 
sevanja iz vesolja. Med umetne vire radioaktivnega sevanja 
pa uvrščamo delovanje jedrskih elektrarn, uporabo radio-
aktivnih virov v medicini, industriji in raziskovalnih dejav-
nostih. Vpliv radioaktivnega sevanja iz jedrskih elektrarn je 
kar 1000-krat manjši v primerjavi s sevanjem iz naravnega 
okolja. Kot pri vseh proizvodnih procesih iz neobnovljivih 
virov tudi nuklearne elektrarne proizvajajo odpadke, ki se 
delijo na nizko-radioaktivne in visoko-radioaktivne. Večina 
je nizko-radioaktivnih odpadkov, kamor se prištevajo nor-
malne smeti, zaščitna obleka in ostalo. Gre pravzaprav za 
odpadke, ki so kontaminirani z majhnim deležem radiaktiv-
nega prahu. Pravi problem nuklearnih elektrarn so ostan-
ki izkoriščenega goriva, ki je seveda zelo radiaktiven, ti od-
padki se morajo skladiščiti v specialnih bazenih (voda hladi 
nuklearno gorivo in se vede kot ščit pred radiacijo) ali su-
hih kontejnerih. Starejši odpadki in manj radiaktivni odpad-
ki se skladiščijo v suhih skladiščih, kjer se jih zapre v speci-
alne betonsko armirane kontejnere. Nuklearne elektrarne 

nuklEarna EnErgiJa
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kljub svojim prednostim predstavljajo za okolje 
in prebivalce v bližini veliko grožnjo in si-
cer strah pred jedersko katastrofo. Za 
varnost pred sevanji iz elektrarne je 
dandanes temeljito poskrbljeno. 
V številnih nuklearkah imajo,  v 
primeru nezgode, organizira-
no varnost tako, da bi vrsta za-
porednih fizičnih pregrad pre-
prečila pobeg radioaktivnosti 
v okolje.

Princip delovanja 
nuklearne elektrarne

S pomočjo jederskih elektrarn 
lahko pretvorimo v električno ener-
gijo velikansko količino energije, ki se 
sprosti pri jedrskih reakcijah. Jedrska elek-
trarna se od navadnih termoelektrarn razlikuje 
samo v enem pogledu in sicer v načinu delovanja ter pri-
dobivanja energije. Obe elektrarni segrevata vodo, da ta 
izpareva in poganja turbine. V sami jedrski elektrarni se 
potrebna energija sprošča s pomočjo cepitev jeder ople-
menitenega urana. Urana je v naravi relativno veliko 
(stokrat več kot srebra), izotopa U-235 pa izredno 
malo, zaradi tega poteka postopek bogatenja 
urana.  Uran je kot uranov dioksid(UrO2) zložen 
v kockah, te pa so zložene v posebnih palicah. 
Nekaj 10000 teh palic je obešenih v jedrski sre-
dici, kjer poteka jedrski razpad. Toplota, ki pri 
tem nastane, se absorbira v hladilno vodo, ki ob-
daja palice. Vroča hladilna voda  primarnega kroga 
jedrske elektrarne oddaja svojo toploto skozi tlačne poso-
de v sekundarni krog, tam uparilniki uparijo vodo, ki je po-
trebna za poganjanje turbin. Z upočasnjevanje nevtronov 
v trkih z molekulami težke vode, ki se pri tem segreva, na-
staja verižna reakcija. Osvobojena toplota služi za segreva-
nje vode, ki gre v generator, nato se ponovno ohlaja in gre 
v reaktor. Zaradi tega je potreben stalni pretok vode okrog 
jedra reaktorja (nuklearka Krško za hlajenje na primer koristi 
vodo reke Save). V nuklearnih reaktorjih se ta proces vrši cel 
čas v strogo nadzorovanih pogojih. Atomska bomba pa 
jeza razliko od tega rezultat namerno izzvane 
prevelike koncentracije svobodnih nev-
tronov, ki trčijo z občutljivimi atomi 
in pri tem ustvarjajo nekontrolira-
no eksplozijo energije.

države, ki proizvedejo večji 
del električne energije v nuklear-
nih elektrarnah so Francija 75 %, 
Litva 73 %, Belgija 58%, Slovaška, 
Švedska in Bolgarija 47%, Ukrajina 
44 %, največji skupni del proizvedene 

električne energije iz nukleark ima ZdA, okrog 
20 %, sledi Francija z 18 % in Japonska z 

12 %. Kljub pozitivnim lastnostim nu-
klearnih elektrarn, se je povečal rizik 

zaradi jedrskih nesreč (priče smo 
nesreči na Japonskem lansko 
leto), v zadnjem času pa je ak-
tualen tudi terorizem, saj bi ti 
z nuklearno tehnologijo lahko 
povzročili jedrsko katastrofo 
svetovnih razsežnosti. Mnoge 
države prav tako ustavljajo nu-

klearno proizvodnjo elektrike 
ali vlagajo v preventivno zaščito. 

Prav tako tudi okoljevarstvene or-
ganizacije svarijo pred ekološko ka-

tastrofo zaradi jedrskih odpadkov, ki 
so velik problem, predvsem v manj razvitih 

državah. 

Jedrska stroka  
pripravljena z izzivi energetske  
prihodnosti

Od 5. do 7. septembra je v Ljubljani potekala kon-
ferenca Jedrska energija za novo Evropo, katere 

se je udeležilo več kot 160 jedrskih znanstve-
nikov, raziskovalcev, odločevalcev  in strokov-
njakov iz 20 držav z vsega sveta, prisotni so 
bili tudi predstavniki mednarodnih organiza-

cij IAEA (Mednarodna agencija za jedrsko ener-
gijo) in OECd (Mednarodna organizacija za go-

spodarsko sodelovanje in razvoj). Jedrska energija 
predstavlja enega ključnih trajnostnih virov za proizvodnjo 
električne energije danes in v prihodnosti. 

»Energy Roadmap 2050« oz. evropski energetski načrt 
za dosego cilja od 80 do 95-odstotnega znižanja emisij to-
plogrednih plinov potrebuje pomembne spremembe ener-
getskega sistema. Prednostne usmeritve evropske energet-
ske politike do leta 2050 so zanesljiva oskrba z električno 
energijo po konkurenčnih cenah, ob hkratnem zagotavlja-
nju dekarbonizacije energetskega sistema.  

Skupna ugotovitev konference je bila, da je jedr-
ska energija zanesljiv, varen in konkurenčen 

vir za proizvodnjo nizkoogljične ener-
gije, brez katerega ni možen sodo-

ben prehod v dekarbonizirano 
energetsko prihodnost. Jedrska 
stroka odgovorno in premišljeno 
razvija znanje, na podlagi katere-
ga se bo lahko učinkovito soočila 

z energetskimi izzivi prihodnosti, 
tako na evropski, kot tudi na global-

ni ravni.
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Zaključek
V zaključku bom še enkrat strnila vse ugotovitve jedr-

ske energije in nukleark in sicer, nuklearna energija ima več 
prednosti kot slabosti, te so čistost proizvodnega procesa 
(ni izpustov strupenih plinov v ozračje), zanesljivost oskrbe 
z gorivom, cena električne energije je dokaj neodvisna od 
nihanja cene goriva.

Slabost jedrske elektrarne je predvsem v tem, da med 
proizvodnim procesom nastajajo radioaktivni odpadki, 
sproščajo pa se tudi umetna sevanja, ki lahko poškodujejo 

organizem. Nesreče, ki lahko nastanejo v nuklearnih elek-
trarnah so po večini posledica človeških napak. Vendar lah-
ko trdimo, da je jedrska energija tehnološko nesporna, saj 
lahko odpadke, ki nastanejo pri jedrskih reakcijah mogoče 
uskladiščiti v tolikšni meri, da ne škodujejo okolju.         (kg)

Jedrska energija je ena izmed najbolj 
‘’čistih energij’’ in jo lahko uvrščamo 
med energije prihodnosti. V resnici 
je to edini energijski vir, ki bi lahko v 
bližnji prihodnosti zadostil naraščajoče 
potrebe po elektriki, zato se pričakuje 
porast njene uporabe. Pomembno pa 
je tudi dejstvo, da je javnost preslabo 
informirana glede jedrske energije, 
zato ima pogosto negativno konotaci-
jo. Strah je velikokrat brez razloga.
‘’Če bomo uspeli uporabiti jedrska odkritja v mirovne na-
mene, bomo odprli vrata v novi raj.’’  

(Albert Einstein, 1916)
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Svet je prišel do trenutka, ko po-
trebe po energiji enormno narašča-
jo, tako na lokalni, kot tudi na global-
ni ravni. Svet potrebuje obnovljive 
vire energije, saj je onesnaženje zra-
ka in globalno segrevanje resna gro-
žnja človeštvu. Eden takšnih virov je 
energija oceana, ki bo v bližnji priho-
dnosti prav gotovo pridobila na po-
menu. Oceani pokrivajo 70% zemelj-
ske površine, s čimer predstavljajo 
zelo zanimiv vir, ki bi v prihodnosti 
lahko zadovoljeval energijske potre-
be gospodinjstev in tudi industrije. 
Trenutno se energija oceana zelo re-
dno koristi, saj obstaja majhno število 
elektrarn in še te so manjših dimenzij. 
delež te pridobljene energije na glo-
balni ravni je prav zanemarljiv.

Obstajajo različni tipi izkoriščanja 
energije oceana in sicer lahko kori-
stimo valove oz. valovanje, oceansko 
energijo plime in oseke ter tempera-
turno razliko vode (Ocean Thermal 
Energy Conversion, OTEC).

Energija valov
V energiji valov je velik energijski 

potencial. Energija valov je oblika ki-

netične energije, ki nastaja v gibanju 
valov v oceanu. Valovanje povzročajo 
vetrovi, ti pihajo in s tem gibljejo vodo 
oceana. Ta energija se lahko uporablja 
za pogon turbin. Valovi so sicer stalen, 
vendar manj predvidljiv morski pojav, 
saj je odvisen od moči vetra, vode in 
obale. Valovi lahko prepotujejo na sto-
tine kilometrov, v smeri gibanja valov 
potuje le energija valov skozi vodo, 
toda sama morska voda se pa pri tem 
ne premika.  Sistemi za izkoriščanje 
energije valov spreminjajo gibanje 
valov v uporabno mehansko energi-
jo, ki se lahko uporabi za proizvajanje 
elektrike. Naprave izkoriščajo narav-
ne lastnosti valov (energija valov se 
direktno izkorišča tik pod morsko gla-
dino) in sicer: nihajoče navpično giba-
nje valov, krožno gibanje vodnih delč-
kov znotraj vala, spreminjanje razdalje 
med gladino in morskim dno ter s tem 
povezane spremembe tlaka, butanje 
valov v obalo. Sistemi za izkoriščanje 
valovanja so lahko plavajoči sistemi 
ali pa pritrjeni na morsko dno ali oba-
lo. Obstaja pa tudi nekaj slabosti, ki jih 
prinaša koriščenje energije valovanja, 
to so morebitni vplivi na morski ekosi-
stem in nevarnost pred izlivi nevarnih 
snovi v morje ter spremembe na dnu 
oceana. Prav tako predstavlja pro-
blem tudi to nenakomernost korišče-
nja energije valovanja v različnih delih 
sveta (primerna področja so zahodna 
obala Škotske, Severna Kanada, Južna 
Afrika, Avstralija...) 

Strokovnjaki predvidevajo, da bo 
v bližnji prihodnosti postala ener-
gija valov, eden od najbolj zaneslji-
vih in predvidljivih virov obnovljive 
energije. Zanimiv je projekt Oyster 
ali Ostriga, jo je razvilo podjetje 
Aquamarine power in predstavlja hi-
droelektrični valovni energijski pre-
tvornik, ki je  namenjen za pretvorbo 
vodne energije v električno. Prednost 
novega tipa izdelka za izrabo valov je 
predvsem v tem, da se ga lahko name-
sti v neposredni bližini morske obale 
in v plitki vodi. del sistema se nahaja v 
morju na globini 16 m, kjer je valova-
nje morja najbolj konstantno. Celoten 
sistem deluje tiho in ne povzroča ro-
pota za okolje in živali, ki se gibljejo v 
neposredni bližini. V podjetju zagota-
vljajo, da lahko vsaka posamezna eno-
ta proizvede od 300-600 kW električ-
ne energije. 

Energija plimovanja
Plimovanje pomeni  periodično 

spreminjanja višine vodne gladine 
morja zaradi vpliva gravitacijske sile 
Lune in (v manjši meri)  tudi Sonca. 
Razlike amplitud plimovanja po svetu 
se zelo spreminjajo, tudi nad 14 me-
trov. Ostali faktorji, ki vplivajo na pri-
dobivanje energije so: globina morja, 
oblika obale, topografija morskega 
dna, veter in vreme… Največje ampli-
tude plimovanja tako najdemo tam, 
kjer so ozki zalivi, povezani z globo-
kimi odprtimi morji. Takšne lokacije 

EnErgiJa ocEana
morje je skladišče energije, 
ki je po večini še dokaj 
neizkoriščeno.  Energijo 
morja izkoriščamo preko 
morskih pojavov, ki pa niso 
vedno stalni in predvidljivi. 
morski pojavi so: plimovanje 
morja, valovi, morski tokovi 
in toplotna energija morja. 
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Vesel božič in srečno novo leto 2013
 vam želi kolektiv Seltron!

so primerne za izgradnjo elektrarn, 
ki izkoriščajo energijo plimovanja. 
Kinetično energijo tokov, ki v morju 
nastajajo zaradi bibavice oz. plimova-
nja, lahko s pomočjo turbin pretvarja-
mo v električno energijo. 

Energija iz globine oceana
Pretvorba toplotne energije oce-

ana (OTEC) je metoda generiranja 
električne energija, ki izkorišča tem-
peraturno razliko med plitkimi in 
globokomi vodami v oceanu. Morje 
zavzema 2/3 zemeljske površine in 
absorbira ogromno sončne energije. 
Morje se na površini segreje zaradi ab-
sorbcije sončne energije, z globino pa 
se temperatura vode znižuje. Toplotna 
energija morja se izkorišča predvsem 
v tropskih delih oceanov, kjer je tem-
peratura vrhnje plasti vode z debelino 
100 m stalno okoli 27–29 °C, v globini 
500 m pa le okoli 5 °C. In to je energij-
ski potencial, ki nima škodljivega vpli-
va na okolje, prav tako ni nobenih iz-
pušnih plinov. Topla povšinska voda 
se uporablja za gretje tekočine, ki ima 
nizko temperaturo vrelišča (npr. pro-
pan), ustvarjena para poganja turbi-
ne generatorja za električno energijo, 
nato se ta para hladi s hladno vodo iz 
globine oceana, s čimer se pretvarja 
nazaj v tekoče stanje. Temperaturna 
razlika morja se uporablja za uparja-
nje in kondenzacijo delovnega sred-
stva, ki poganja turbino generatorja. 

Vizija za prihodnost morskih elektrarn

Količina energije, ki jo je možno pri-
dobiti na ta način, je dvakrat večja od 
drugih metod, npr. energije valovanja 
in plimovanja. 

Energija morskih tokov
Morski tokovi so posledica rotacije 

Zemlje, temperaturnih razlik in različ-
nih gostot morja. Moč morskega toka, 
ki ga je teoretično mogoče izkoristiti, 
je odvisna od gostote vode, prese-
ka toka in hitrosti toka, ki ima najve-
čji vpliv in je tudi najbolj spremenljiv. 
Naprave za izkoriščanje energije mor-
skih tokov so podobne podvodnim 
vetrnicam. 

Pridobivanja energije iz 
soli

Sol iz morske vode prehaja sko-
zi pol prepustno membrano v sladko 
vodo, kar povzroča povečanje tlaka 
na morsko stran membrane. Ta tlak se 
nato izkoristi v turbini za proizvodnjo 
električne energije. Tako imenovane 
solne elektrarne so na območju, kjer 
se sladke vode izlivajo v morje, ven-
dar mora biti koncentracija soli v mor-
ju dovolj visoka, saj se tam sproščajo 
ogromne količine energije.

Evropski potenciali in 
razvoj

V Evropi lahko po sedanjih ocenah 
predvidevamo približno 2-3% aktual-
ne izrabe električne energije, proizve-
dene s pomočjo morskega valovanja. 
Največji potencial izgradnje morskih 
elektrarn v prihodnosti ima  Velika 
Britanija. Tako se predvideva, da bodo 
v Veliki Britaniji z energijo valovanja 
že v kratkem pokrivali približno 20% 
vseh potreb po električni energiji. 
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PEČI IN KOTLI NA PELETE, TOPLOTNE ČRPALKE, SOLARNI SISTEMI,
ZALOGOVNIKI VODE, BOJLERJI, PEČI, KOTLI IN KAMINI NA DRVA

IŠČEMO TRGOVCE IN INŠTALATERJE ZA NADALJNJO PRODAJO IN VGRADNJO
POZANIMAJTE SE O NAŠIH NAPREDNIH TEHNOLOGIJAH OGREVANJA PREKO POVEZAVE

WWW.INDEMA-M.SI/PRODAJA  ALI POKLIČITE (05)6393865, 031298377

cEnE EnErgEntov  
(december 2012)

I-III 2012 IV-VI 2012 VII-IX 2012

EUR/GJ

Gospodinjstva, z davki 21,12 23,03 29,81

Industrija, brez ddV 14,21 14,45 13,70

Cene zemeljskega plina
Cena zemeljskega plina za gospodinjstva v Sloveniji se 

je v tretjem četrtletju 2012 povišala za 30 % (30 EUR/GJ). To 
je kar za 30 % več kot v drugem četrtletju 2012. Povišanje 
cene lahko delno pripišemo vplivu omrežnine, ki poleg 
cene plina sestavlja ceno brez davka. V poletnih mese-
cih, ko je poraba plina nizka, je namreč vpliv fiksnega dela 
omrežnine na skupno ceno večji. Tako je bil v prvem četrtle-
tju 2012 delež omrežnine v ceni brez davkov 23 % (količina 
dobavljenega plina 54 mio Sm3) v tretjem četrtletju pa kar 
41 % (količina dobavljenega plina 6 mio Sm3). Primerjava 
cene zemeljskega plina za gospodinjstva brez omrežnine 
med drugim in tretjim četrtletjem 2012 kaže 9 % povišanje 
cene. Povprečna cena zemeljskega plina brez davka na do-
dano vrednost za industrijo v Sloveniji se je v tretjem četr-
tletju, v primerjavi z drugim četrtletjem, znižala za 5 %. V 
tretjem četrtletju 2012 je tako cena zemeljskega plina brez 
davka na dodano vrednost za industrijo znašala 14 EUR/GJ. 

Cene električne energije v Sloveniji se v 
tretjem četrtletju 2012 skoraj niso  
spremenile

Povprečna maloprodajna cena električne energije za 
gospodinjstva je v Sloveniji v tretjem četrtletju 2012 zna-
šala 15 EUR/100 kWh, to je za 0,3 % več kot v drugem četr-
tletju 2012. Povprečna cena električne energije brez davka 
na dodano vrednost za industrijo se je v tretjem četrtletju 
2012 zvišala za 1 % na 9 EUR/100 kWh. V strukturi cene brez 
davka na dodano vrednost je delež za energijo znašal 68 
%, delež omrežnine 24 %, delež prispevkov in dodatkov pa 
8 %. 

Vir: SURS 
Višina in struktura cene naftnih derivatov v 
Sloveniji v obdobju od 11. 12. do 24. 12. 2012.

I-III 2012 IV-VI 2012 VII-IX 2012

EUR/100 kWh

Gospodinjstva, z davki 14,97 15,29 15,34

Industrija, brez ddV 9,59 8,98 9,07

Tabela 1: Cene električne energije, Slovenija Tabela 2:  Cene zemeljskega plina, Slovenija
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Nagradna križanka št. 17

Vpišite nagradno geslo

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

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite najkasneje do 15. 02. 
2013 na naslov:  
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA  
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

1.nagrada 
Manca Strah    
Polzela 210,   
3313 Polzela

2.nagrada
Zdravko Hace  

cesta 9. Avgusta 8/e,  
1410  Zagorje ob Savi

3. nagrada
Tadeja Nussdorfer  

Trubarjeva 70,  
6330 Piran

Prejemniki  
nagrad 16. nagradne 
križanke  
revije Energetik.

Rešitev nagradne križanke št. 16 iz prejšnje številke: VAREN IN TOPEL dOM

Danfoss Trata d.o.o. | Ulica Jožeta Jame 16; 1210 Ljubljana Šentvid | Telefon: 01 5820 200 | e-mail: danfoss-trata@danfoss.com | www.trata.danfoss.com

Danfoss Trata d.o.o.

Novo leto je čas, ko se ozremo na preteklo leto ter 

razmislimo o ciljih, ki smo jih dosegli, in nalogah, ki smo jih izpolnili.

V Danfoss Trati vam želimo vse dobro v letu 2013. 

Naj bodo vaši nadaljnji poslovni koraki še bolj začinjeni z 

motivacijo, optimizmom in zadovoljstvom.

Srečno 2013!
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Konec novembra letos beležimo 
evropski teden zmanjševanja odpad-
kov. Slovenija je pri preprečevanju na-
stajanja odpadkov v začetni fazi, nuj-
ne so spremembe, tako pri izdelavi 
izdelkov, kot tudi pri okoljski ozave-
ščenosti prebivalstva. K zmanjševa-
nju nastajanja odpadkov lahko prispe-
va vsak posameznik ali gospodinjstvo, 
z ločevanjem odpadkov, s povratno 
embalažo, večkratno uporabo izdel-
kov… Zelo pomembno je dejstvo, da 
odpadki nastajajo v vsaki človeški de-
javnosti, krivci smo torej sami in tudi 
s posledicami se bomo morali sami 
spoprijeti.  

Evropska komisija je pred leti pri-
čela z ozaveščevalno akcijo Evropski 
teden zmanjševanja odpadkov 
(ETZO). Namen  projekta ETZO je oza-
veščanje širne javnosti in sodelova-
nje pri zmanjšanju količine odpadkov 
po vsej Evropi. Pomembno je sezna-
niti prebivalce Evrope s preprostimi 
ukrepi, ki jih lahko vključijo v vsakda-
nje življenje, na eni strani, ali kot pri-
spevek za zmanjševanje odpadkov na 
drugi strain. Moto projekta je: šteje 
vsak ukrep in prav vsi moramo sode-
lovati! Le skupaj lahko resnično nekaj 
naredimo za naš planet. Slovenija se 
Evropskemu tednu zmanjševanja od-
padkov pridružuje z aktivnim vključe-
vanjem v različne projekte na podro-
čju ravnanja z odpadki, kot so projekti 
ReBirth, Odločuj!, Ločujmo odpadke, 
Pozor(!)ni za okolje ipd.

Švedska- primer  
dobre prakse recikliranja 
odpadkov

Švedska je država, kjer vse recikli-
rajo in ponovno uporabljajo, s pomo-
čjo odpadkov tako grejejo ter oskr-

bujejo z energijo približno 250 000 
domov.  Zdaj pa so se znašli v precej-
šnji zagati, namreč zmanjkalo jim je 
smeti.  In to še ne bi bilo tako hudo, 
če ne bi rabili smeti celo uvažati. Na 
Švedskem živi skoraj 10 milijonov lju-
di, ki dnevno pridno reciklirajo in lo-
čujejo odpadke, namreč očistili so vsa 
divja odlagališča, izpraznili smetišča 
in zdaj jim ni ostalo dovolj snovi, da bi 
lahko oskrbovali četrt milijona domov, 
ki jih poganja prav ta ekološka misel-
nost. Smeti zato zdaj celo uvažajo iz 
Norveške. Ta način uporabe odpad-
kov je za državo tako pomemben, da 
resnično odpadajo le 4 odstotke vseh 
odpadkov. Iz Norveške so tako uvozili 
80 tisoč ton smeti. Sistem gre tako, da 
Norveška Švedski plača za njihove nji-
hove smeti, ta jih nato skuri in uporabi 
energijo za ogrevanje domov, pepel, 
poln toksinov, ki ostane, pa vrnejo na-
zaj na Norveško, kjer jih zakopljejo na 
smetiščih. drugače pa na Švedskem 
upajo, da bodo sčasoma lahko uvaža-
li smeti iz držav, kakršni sta Romunija 
in Italija, ki nimajo svojega načrta za 
tovrstno uporabljanje smeti. Na ta se-
znam bi se brez težav lahko uvrstila 
tudi Slovenija.

Najmanj ekološko  
ozaveščeni

V Evropi bi naj Bolgarija ‘proizve-
dla’ največ odpadkov, med prve tri pa 
se uvrščajo ZdA, Kitajska in Indija. Po 
podatkih je najbolj onesnaženo me-
sto na svetu Mexico City, vendar se 
je v zadnjih letih stanje zelo izboljša-
lo. Mesta, ki imajo najbolj onesnaže-
no ozračje so Peking, delhi, Santiago, 
Kairo, Hong Kong in Kabul. Seveda pri 
teh lestvicah ne smemo pozabiti na 
Černobil in podobne kraje, Indonezija, 

zmanJšEvanJE odPadkov 
2012

Bangladeš, Kitajska in Rusija. Morda 
pa je odkup smeti lahko rešitev težev 
z odpadki? Naj zaključim z mislijo, da 
mora vsakdo najprej pomesti pred la-
stnim pragom. 

 Smeti in njihove posledice 
na okolje- podatki so 
šokantni:

 � - 426.000,00 dnevno zavrženih 
mobilcev,

 � - 200.000,00 cigaretnih škatlic,
 � - 1 milijon plastičnih kozarcev 

se vsakih šest ur zavrže na potniških 
letalih,

 �  - 11.000,00 potniških letal vsakih 
8 ur preleti nebo ZdA

 � - vsakih 5 sekund se zavrže 
60.000,00 plastičnih vrečk,

 � - 2 milijona plastičnih stekle-
nic je na smetišča odloženih vsakih 5 
minut,

 � - kar 106.000 pločevink je vsakih 
30 sekund odvrženih v smeti…

To je le nekaj primerov dnevnega 
proizvajanja odpadkov, realnost pa 
je prav gotovo še mnogo hujša. Prav 
vsak lahko s svojimi mislimi in deja-
nji prispeva k zmanjševanju količine 
odpadkov ter posledično prispeva k  
ohranjanju naravnega okolja.        (kg)

52



Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje v letu, ki je minilo ter vam 

želimo veliko poslovnih uspehov tudi v letu, ki prihaja!

Vesel Božič in srečno Novo leto!

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

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




