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Proizvaja toplotno in električno energijo:
Vitotwin 300-W.
Električna in toplotna energija za stanovanjsko
hišo: kompaktne dimenzije in kombinacija s
preverjeno tehniko omogočajo sedaj uporabo
kogeneracij (SPTE) tudi pri posodabljanju eno
in dvostanovanjskih hiš. Mikro kogeneracija
Vitotwin 300-W pokriva potrebo zgradbe po
toploti in osnovno potrebo po električni energiji. V kompaktnem ohišju združuje Stirlingov
motor in plinski kondenzacijski kotel s funkcijo
pokrivanja koničnih potreb po toploti:
Vitotwin 300- W – električna in toplotna energija iz ene roke. www.viessmann.si
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Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi
za vse energente in vsa področja uporabe

Vse,

®

ki si želite zgraditi varčno hišo,
dom, v katerem boste zdravo
živeli in se dobro počutili, obenem
pa imeli minimalne stroške s porabo
energije, vabimo, da nas med 12. in 17.
marcem 2013 obiščete na sejmu DOM
na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani.

Več informacij na spletni strani

www.rihter.si

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

®

Predstavili vam bomo naše konstrukcijske sisteme za gradnjo
nizkoenergijskih in pasivnih hiš ter novo linijo tipskih hiš. Kot novost vam
bomo ponudili tudi brezplačno svetovanje o najboljših in najcenejših načinih
ogrevanja in prezračevanja montažnih hiš.
Ne zamudite ugodnih sejemskih popustov!
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Imel sem priložnost, da se aktivno vključim v izvedbo informativnih dnevov, ki so potekali 15.
in 16. februarja v Šolskem Centru
Maribor na Teznu.
Moj prvi vtis v prepolni telovadnici, nadobudnih bodočih dijakov in njihovih staršev, je bil zelo
vzpodbuden.
Po uvodninem nagovoru ravnatelja g. Kamenika so se bodoči
dijaki razvrstili po skupinah za poklice, kateri jih zanimajo. Na
moje veliko razočaranje so se prav v skupino STROJNI TEHNIK
IN INSTALATER STROJNIH NAPRAV zvrstili zgolj štirje bodoči
dijaki.
Za področje izobraževanja TEHNIK MEHATRONIK je bilo
zainteresiranih več bodočih dijakov, za dobra dva razreda,
tako kot tudi za izobraževanje na področju AVTOSERVISNE
dejavnosti.
Bojim se, da vsi skupaj naredimo bistveno premalo za promocijo in popularizacijo, nekaterih vej v STROJNO TEHNIČNI
STROKI, predvsem pa v poklicu INSTALATER STROJNIH
INSTALACIJ, ki velja v določenih pogledih za poklic prihodnosti.
Iz vidika mlajših generacij se še vedno gleda na ta poklic
kot na poklic »umazanih rok«, a temu ni tako.
Trendi v ENERGETIKI so danes napredni trendi in so v sinergiji z okoljem, v katerem bivamo. Dandanes vložki v sfero
OKOLJA v vseh segmentih gospodarskih dejavnosti na nivoju
EU predstavljajo bisveno večji delež, kot je bilo, recimo pred
20 leti, recimo izkoriščanje obnovljivih virov energije in prav ti
trendi bi morali navdihniti za poklice kot so:
� MONTER SISTEMOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
� INSTALATER TERMIČNIH SISTEMOV
� INSTALATER FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV
� OPERATER IN SERVISER ENERGETSKIH NAPRAV IN
SISTEMOV
� MONTER HLADILNIH SISTEMOV
� MONTER STROJNIH INSTALACIJ
Žal smo zadnjih nekaj let priča, da so stanje v gradbeništvu in razmere v šolski politiki pripeljali do stanja v katerem
delujemo.
Želje mladih v izobraževanju so popolnoma v nasprotju z
nekaterimi dejstvi in so osredotočene v moderne poklice, ki
so v večini statični, njihova prihodnost pa je vprašljiva. S svojo
politiko preživetja, sistem in šole spodbujajo bodoč kader, da
se odločajo v smeri, ki so za prihodnost vprašljive in negotove.
Vprašam se, kam nas vse to vodi? Nadaljevanje takšnega
kadrovanja v takšni nelogični dinamiki se nam lahko negativno obrestuje in zgodi se nam lahko, da bodo kadri, ki nam še
sedaj zagotavljajo kvaliteten servis in kompentenco na področju ENERGETIKE, dobesedno v prihodnosti izginili. Si tega res
želimo ???
Žal, se že sedaj pojavljajo v sodobnem tržnem segmentu

ENERGETIKE podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, a žal je
njihovo vodilo za prihodnost, poslovna priložnost čisti kapital,
ne pa strokovnost.
Dolgoročno takšna podjetja v današnjem zahtevnem poslovnem okolju ne vzdržijo, prav zaradi nizke oblike strokovnosti in kompetence, ki jih strankam nudijo s svojimi servisi in tako
se pod težo bremena zlomijo ter kar hitro usahnejo.
Bojim se, da bomo v nekaj letih pridelali preveč mehatronikov, avtoserviserjev, gimnazijcev, psihologov, sociologov,
učiteljev in še koga. Za njihovo izobraževanje bomo porabili
ogromno davkoplačevalskega denarja in ker za te poklice ne bo
adekvatnih rešitev v prihodnosti, bo epilog »beg možganov«.
Žal mi je, vendar vse bolj opažam, da se z velimi koraki približujemo takšnemu scenariju.
Selitve doma vzgojenih lastnih kadrov, katerim smo dali
znanje, na tuje trge, bi pomenila, da se bo sprožila spiralna reakcija in izguba določenih gospodarskih panog.
Potrebe po korenitih spremembah kar same kličejo in ne
samo v šolsvtu, ampak potrebne bodo korenite spremembe
tudi v v trgu dela, politiki, zakonodaji......prav vse to bi pripomoglo, da se že v fazi razvoja gospodarstva, (odločitev za poklic) bodočim dijakom predstavi zdravo poslovno okolje, v katerem so lahko uspešni.
Primer Avstrijske Koroške je zgleda vreden, saj so z zakonodajo in potrebam okolja, v katerem bivajo, zadržali kader
na domačem terenu in še več, pridobili so tudi velik del danes
živečih slovenskih državljanov na svojo stran in jim omogočili,
da se razvijajo ter ustvarjajo. S spremembo zakonodaje in kompromisnimi rešitvami z vladajočo ter lokalno politiko so uspešno speljali politiko trga dela in z zakonom ustvarili za mlade
podjetnike okolje, v katerem so sedaj ustvarjalni in v katerem
vidijo prihodnost. Na našo žalost so med njimi mladi Slovenci,
ki so šli svoje priložnosti iskati drugam, saj v domačem okolju
ni pogojev, v katerih bi lahko izkazali ves svoj potencial.
Smo res tako slepi za takšne zgledne primere naših sosedov ???
V sled temu se bojim, da nas sistem in politika današnjega
časa zavirata in hkrati vodita proč od ciljev, kateri zagotavljajo
mirno in varno prihodnost.
Upajmo, da bo slovenska politika enkrat spregledala in
prisluhnila tudi nam obrtnikom širom Slovenije, ki vsako leto
vztrajno podajamo svoja mnenja ter predloge, da bi se razmere na trgu dela začele izboljševati.
Bojim se, da so nekateri socialni partnerji ob pogajanjih z
vladajočo politiko še vedno preveč konzervativno naravnani,
kar pa nas obrtnike in podjetnike še bolj obremenjuje.
Zavedati se je treba, da podjetja, ki so strokovno in podjetno naravnana ter želijo v današnjem sistemu ustvarjati, zaposlujejo delavce.
Lepo prihodnost Vam želim
Danilo Brdnik
Glavni urednik in predsednik SIEM
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To ni čudež. . .
Na sejmu Dom v Ljubljani si boste na razstavnem prostoru podjetja Weishaupt, d.o.o., lahko ogledali odlične
Weishauptove izdelke. Spoznali boste talne ogrevalne sisteme za kurilno olje ali plin WTU, stenske in talne
ogrevalne sisteme za plin WTC in sisteme za pripravo sanitarne vode. Na ogled bomo postavili še solarne
sisteme in vrsto drugih zanimivih izdelkov. Našli nas boste v dvorani B, na razstavnem prostoru številka 16.
Veseli bomo vašega obiska!
Weishaupt, d.o.o., Celje, tel.: 03 425 72 50. Več informacij na naši spletni strani www.weishaupt.si

to je zanesljivost.
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Mikro kogeneracija Vitotwin 300-W:
Ogrevalni kotel, ki proizvaja električno energijo
V zadnjih letih so se cene energije več
kot podvojile in ni verjetno, da se bodo ponovno znižale. Ker se viri energije vse bolj
zmanjšujejo, bomo v naslednjih letih morali računati s stalno rastočimi cenami.
Obstaja možnost, da postanete vsaj
delno neodvisni od tega porasta cen – z
inovativno tehnologijo proizvajanja električne energije: z napravo, ki sočasno proizvaja toplotno in električno energijo za eno
ter dvodružinske hiše.
Povezava proizvodnje toplotne
in električne energije je pri posodabljanju ogrevanja dobra alternativa konvencionalnim ogrevalnim sistemom, ker
mikro kogeneracija, v nasprotju z običajnim plinskim kotlom, istočasno proizvaja
toploto in električno energijo za lastno potrebo. Električni tok, ki ga ne porabite sami,
se proda v javno distribucijsko omrežje električne energije. Z integriranim plinskim
kondenzacijskim kotlom je mikro kogeneracija podjetja Viessmann tudi popolnoma
samostojen proizvajalec toplote, ker kondenzacijski kotel ob visoki potrebi po toploti pokrije energetski primanjkljaj.
Mikro kogeneracija je kompaktna,
udobna in zmogljiva, ker celo leto skrbi za
udobno toploto ter je prav tako sposobna
pokriti osnovno električno potrebo hiše.
Da se lahko toplota, ki kontinuirano
nastaja pri proizvodnji električne energije,
učinkovito koristi, potrebuje sistem vmesni
hranilnik, ki proizvedeno toploto shrani za
potrebe ogrevanja zgradbe in sanitarne
vode. Viessmannova mikro kogeneracija
ima kompaktne dimenzije stenskega kotla, kar pomeni, da se lahko pri posodabljanju obstoječega ogrevalnega sistema
stari ogrevalni kotel brez težav zamenja s
kogeneracijo. Uporaba soproizvodnje toplote in električne energije vam tako omogoči večjo neodvisnost od eksternih distributerjev električne energije in rastočih cen
te energije.
Vsekakor se lastna proizvodnja električne energije obrestuje – in to deluje eno-

stavneje, kot si predstavljate. Normalno je
situacija naslednja: električno energijo kupimo od distributerja, toploto proizvedemo z ogrevalnim kotlom. Zakaj pa ne bi
oboje proizvajali sami?
Z ogrevalnim sistemom, ki ne le proizvaja le toplote, temveč istočasno tudi električno energijo.

In še nekaj osnovnih
podatkov Mikro
kogeneracije Vitotwin
300-W z integriranim
kondenzacijskim
kotlom za konično
potrebo:
Integriran
kondenzacijski kotel:
3,6 do 20 kW,
izkoristek 98 %
(Hs)/109 % (Hi)

Postavite si lastno
elektrarno v svoji hiši

Stirlingov motor:
1 kWel, 5,7 kWth,
skupni izkoristek
96 % (Hs)/107 % (Hi)

Pri konvecionalnem proizvajanju električne energije v centralnih elektrarnah nastaja toplota, ki se kot odpadna toplota neizkoriščena zavrže in odvede v okolico. Le
38 % energije se pretvori v električni tok,
ki se potem prodaja vam. Poenostavljeno
to pomeni: plačate celotnih 100 %, koristite pa lahko le 38 %. Prav tukaj se pokažejo prednosti soproizvodnje toplote in električne energije.
Mikro kogeneracija je pravzaprav decentralna elektrarna, ki toploto in elekrično
energijo proizvaja tam, kjer se neposredno
porabi – pri vas doma. Toplota, ki nastane
pri proizvajanju električne energije, se skoraj v celoti porabi za ogrevanje prostorov in
sanitarne vode.

Preprosto, vendar izredno
učinkovito:
tehnični princip
V mikro kogeneraciji Vitotwin 300W plinski Stirlingov motor proizvaja električno energijo. Pri proizvajanju električne
energije nastajajo v Stirlingovem motorju
temperature okoli 500 °C. Torej dovolj toplote, da se – pravzaprav obstransko – pridobi energija za ogrevanje prostorov in
sanitarne vode. Energija, ki zadostuje za
večino časa v letu. Če pa je ob morebitni
večji potrebi po toploti potrebna dodatna
energija, se doklopi integriran plinski kondenzacijski kotel, ki ima funkcijo pokrivanja
prav teh koničnih potreb.
S koriščenjem odpadne toplote
Stirlingovega motorja pri proizvodnji ele-

ktrične energije lahko prihranite do 20 %
primarne energije in, ker so tudi emisije
CO2 občutno manjše, z mikro kogeneracijo pomembno doprinesete tudi k varstvu
podnebja.
Posodabljanje z mikro kogeneracijo*
Prihranek
porabe letno

Prihranek
stroškov
letno

Prihranki
skupno

380 m3

285,– €

1574,– €

3700 kWh

529,– €

52 %

Plin:
El.energija:

* Osnova za primerjavo: stanovanjska hiša (leto gradnje
1980), bivalna površina 140 m2 s starejšim plinskim kotlom
27 kW. Zaokroženi stroški porabe za uporabo standardnih
vrednosti (EID) pri 3400 m3 zemeljskega plina.
Cene energije:
Plin: 0,678 €/m3, električna energija: 0,143 €/.
Lastna poraba električne energije > 80 %

Ogrevalni sistem

Stara naprava

Mikro
kogeneracija

Poraba/
letno

(Plin)

3400 m3

3020 m3

(El.energija)

5000 kWh

1300 kWh

Stroški/
letno

(Plin)

2305,– €

2048,– €

(El.energija)

715,– €

186,– €

Subvencije (obratovalna podpora)

788,– €

Vgradnja naprave v objekt
Vgradnja naprave v objekt
Dovod
odvod
izpušnih
Dovodplina,
plina, odvod
izpušnih plinov,
električnaplinov,
priključitev
električna priključitev
Vitowin
300-W 1
hranilnik2
ogrevalne vode
električni3
priključki
plinski 4
priključek

SPTE
SPTE

5
Marec 2013

STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU
HERZ NA DUNAJU
Podjetje Herz d.d. se ponaša z dolgoletno tradicijo na
slovenskem trgu. Zavedajo se pomembnosti pridobivanja
novega znanja in medsebojnega sodelovanja. V tem duhu
so pripravili strokovno- družabno srečanje na sedežu podjetja Herz Ges.m.b.H., na Dunaju, kjer so si člani Sekcije instalaterjev- energetikov iz skoraj vse Slovenije, lahko pobližje ogledali proizvodnjo in dobili informacije iz prve roke.
Obisk je potekal po programu, ki so ga pripravili v podjetju.
Predavali so strokovnjaki podjetja HERZ in sicer s področja
regulacijske tehnike, toplotnih podpostaj ter novosti v prodajnem programu HERZ.
V četrtek, 21.2.2013, je 40 udeležencev ob šesti uri zjutraj krenilo na pot iz Maribora, ptujski kolegi so vstopili že
pol ure prej. Ob predvidenem času je bil prihod v tovarno
HERZ Armaturen GmbH na Dunaju. Vse udeležence je prijazno pozdravil lastnik, dr. Gerhard Glinzerer. Na kratko je
povedal zgodovino in razvoj podjetja. Prvi naslov podjetja
je bil na ulici Herz in tako je podjetje dobilo tudi ime ter logotip, ki ga ima še danes. Ulica obstaja tam še danes, vendar se je podjetje preselilo, tam pa je nastalo stanovanjsko
naselje. Takrat so bili poznani po izdelkih kot so pipe za šanke v gostilnah in sicer za pivo, vino, prvotne oblike tušev,
zaporne armature za plin in vodo. Na Dunaju armatura za
vročo vodo ni bila preveč aktualna, saj se je mesto ogrevalo na premog, podeželje pa z lesom. Centralno ogrevanje je bilo le za premožne, saj so bile sanitarne armature

Udeleženci strokovnega izobraževanja pred muzejem
grelne tehnike na Dunaju

cenovno nedostopne za revnejši sloj. Na Dunaju v začetku
stoletja (od l. 1908 dalje) ni bilo tekoče vode, bili so vodovodni jaški, komaj po II. svetovni vojni se je vzpostavilo vodovodno omrežje. V drugem delu pozdravnega govora je
dr. Glinzerer poudaril pomembnost slovenske proizvodnje
v podjetju, ki se nahaja v Šmartnem pri Litiji in novo tovarno peči na biomaso v PINKAFELDU. Podjetje Herz pa lahko zasledimo še v drugih evropskih in nekdanjih ruskih državah, predstavništva so tudi v Kanadi in Vietnamu, tam je
predvsem zastopana hladilna tehnika. Za znamki KOVINA
in UNITAS, ki ju je z nakupom prevzelo podjetje HERZ, je
to dobra širitev na tuje trge. Tako, da lahko rečemo, da se
slovenski izdelki s podjetjem HERZ širijo po celem svetu. V sistemu Herz je zaposlenih 1600 ljudi in njihov program zajema vse kar potrebuje hiša! Aktivni so na področju izobraževanja, predvsem razvoja tehnike, saj sodelujejo
z različnimi šolami, imajo pa tudi izvrstne reference, saj so
bili glavni izvajalci za instalacije v državni operi na Dunaju.
Zanimiva pa je tudi barvna lestvica podjetja za področja, ki
jih pokrivajo s svojimi izdelki. PLIN- rumena, VODA- zelena,
TOPLOTA- rdeča in KLIMA- modra. Po zelo zanimivi predstavi podjetja s strani lastnika, je sledil ogled tovarne, katerega
je vodil g. Alfonz Baar, specialist za proizvode, ki jih proizvaja podjetje in predavatelj. Dobro voden ogled je bil tudi izredno zanimiv, saj so člani lahko v oddelku livarne s pomočjo mentorja vlili svoj unikaten ventil, hkrati pa so se lahko

Strokovno šolanje v podjetju herz v učilnici
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osebno seznanili s težkimi delovnimi razmerami v tem segmentu proizvodnje.
Sledilo je šolanje za instalaterje in seznanitev s programom ter novostmi. Zelo zanimive pa so bile konstruktivne
razprave za določene segmente montaže in spajanja različnih tehnik v sistemskih rešitvah na objektih. Odlično prevajanje slovenskega predstavnika g. Danijela Vesenjaka je
pripomoglo, da so prav vsi razumeli in se podrobno ter natančno seznanili z vsebino šolanja. Po dobrem delu in po
prejemu veliko koristnih informacij je sledilo kosilo v podjetju. Po kosilu pa je sledil še drugi del šolanja.
Pred nastanitvijo v hotelu je Herz za udeležence pripravil še eno presenečenje. Obiskali so najmodernejši in hkrati najzanimivejši specialni muzej razvoja sanitarno- grelne
tehnike. Eno in polurni ogled je vse prehitro minil, ko je sledil prihod v hotel ter nastanitev, kasneje pa še večerja v lokalni znani gostilni.
Naslednji dan, v petek, 22.2.2013, so si člani ogledali tovarno v PINKAFILDU na HERZSTRASSE 1, kjer stoji nova tovarna, ker so se pred dvema letoma preselili v nove prostore, predvsem zato, ker na prejšnji lokaciji (od leta 1983) ni
bilo možnosti za potrebno širitev. Je pa tam še vedno ostal
logistični center. Velika investicija se jim je obrestovala, saj
izdelujejo več različnih modelov kotlov na biomaso in glede na povpraševanje se bodo po načrtih do leta 2014 še dodatno širili (načrtujejo izgradnje novih hal).
Redno tudi izvajajo različna šolanja v svojih prostorih,

Od leve proti desni: g. Alfonz Baar, Dr. Glinzerer Gerhard in Danijel Vesenjak

kjer imajo učilnico za praktični del, opremljeno s pečmi, ki
jih izdelujejo. Šolanja izvajajo za: učenje montaže kotlov,
učenje zagona in vzdrževanja kotlov ter učenje planiranja
za projektante.
Predsednik Sekcije instalaterjev- energetikov Maribor,g.
Danilo Brdnik, se je ob zaključku zahvalil podjetju HERZ za
prijazen sprejem, šolanje in oglede. Vse prisotne pa je seznanil z dodatnimi informacijami, kje lahko dobijo informacije o pečeh na biomaso v Sloveniji in o aktivnostih, ki jih
sekcija pripravlja v prihodnje.
Leonida Polajnar

V tovarni Herz v PINKAFILDU na HERZSTRASSE 1, Ogled peči v učilnici za praktični del šolanja (zagon kotlov, montaža kotlov, vzdrževanje kotlov)
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Splošno udobje in prijetno počutje ljudi v prostoru je odvisno od okoljskih dejavnikov. Sem v prvi vrsti spada temperatura okolja. Ne smemo pa
pozabiti še na ostale dejavnike, kot je
gibanje zraka in vlažnost. Ker se v podjetju Rihter d.o.o. zavedamo, da je gradnja hiše vseživljenjski projekt investitorja, se posvetimo vsem dejavnikom,
ki vplivajo na počutje prebivalcev in
rabo energije, ki vpliva na onesnaženost okolja. Skozi članek bomo poskušali pojasniti povezanost Hiše 262,
ki je izvedena v pasivnem standardu, z zgoraj omenjenimi okoljskimi
dejavniki.

Zasnova hiše 262
Zasnovo hiše sta naredila arhitekta Tadej Žauceru.d.i.a in Matej Höfler
u.d.i.a., ki sta o hiši povedala sledeče;
načrtovana hiša je odraz investitorjeve želje po prostornosti in povezanosti z zeleno okolico. Odprt dnevni
prostor, ki hkrati povezuje hišo z bivalnim vrtom in prostore med seboj,
smo dopolnili z vogalno ložo, ki se v
hiše gabarit zajeda na južnem vogalu
med jedilnico in dnevno sobo ter z odpiranjem jedilnice po višini. Odprtost
prostora je poudarjena z osnostjo
vhodnega dela, ki se zaključi s slepo
steno na nasprotni strani hiše, prostor
pa se od tod v zadnjem delu hiše razširi v dnevno sobo, ložo, jedilnico in stopnišče ter galerijo. Sprednji del hiše je
bolj zaprt, tam so garderoba, soba za
goste, sanitarije, »utility« in kuhinja.
Jedro hiše predstavlja dvovišinska je-

dilnica, ki se z velikimi steklenimi površinami odpira proti jugovzhodu in
proti loži ter tako povezuje obe etaži
objekta. Galerija v mansardi se odpira nad jedilnico in proti jugovzhodu,
z nje pa je dostop v spalnico, tri otroške sobe in kopalnico. Otroški sobi na
jugozahodu sta višji in se preko balkona odpirata na čelni fasadi, spalnica in tretja otroška soba pa se odpirata z okni v kubusu, ki je na osnovni
volumen hiše dodan na jugovzhodni
strani.

Toplotno ugodje v hiši je
izbira posameznika
Ko govorimo o temperaturnem
ugodju posameznika, se je potrebno
zavedati, da predpisana bivalna tem-

peratura ni sprejemljiva za vse. Način
življenja in navade posameznikov se
z leti spreminjajo. Večina investitorjev
želi višjo bivalno temperaturo v hiši, se
pa najdejo tudi izjeme, ki želijo nižjo.
Pomembno je tudi, da se temperatura v posameznih delih hiše ne razlikuje
od nastavljene temperature za več kot
2,5 °C. Kadar je razlika višja, govorimo
o temperaturnem neugodju.
Za zagotavljanje ugodne temperature v vseh kotičkih hiše ob minimalnih stroških za aktivno ogrevanje
in hlajenje ter minimalnem onesnaževanju okolja, se je potrebno natančno
posvetiti toplotnemu ovoju hiše že v
fazi njenega načrtovanja. Zadostna
količina toplotne izolacije na ovoju
hiše preprečuje ohlajanje hiše pozi- 
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mi in pregrevanje hiše poleti. Skrbno
načrtovani in strokovno izvedeni detajli omogočajo gradnjo brez toplotnih mostov. Nove tehnologije izdelave stavbnega pohištva in nove študije
so spremenile pogled na steklene površine v toplotnem ovoju. Od malih
oken v starih kmečkih hišah smo prešli
na velike steklene površine v modernih hišah. Pravilno orientirane in načrtovane steklene površine nam hišo
pozimi segrevajo s pomočjo energije
sonca, ki je najčistejša oblika energija. Zaradi trislojne zasteklitve je razlika
med zunanjo in notranjo temperaturo
minimalna, sedenje ob oknu pozimi je
prijetno, brez občutka hladu. V poletnem času te steklene površine učinkovito senčimo z zunanjimi senčili in
načrtovano zasaditvijo rastlin. S tem
preprečimo poletno pregrevanje hiše
in zagotavljamo zmerne temperature brez aktivnega hlajenja. Hiša 262
ima na južni fasadi večje steklene površine, ki dajejo stanovalcem prijeten
občutek bivanja. Prostori so tekom
dneva osvetljeni z naravno svetlobo,
hkrati pa so stanovalci ves čas v stiku
z okolico.

Pred vetrom se skrivamo
v hiši
»Ne stoj na prepihu, boš dobil revmo,« nas opozarjajo babice. V starejših hišah imamo občutek, da neprestano piha. To je posledica neenake
temperature v vseh kotičkih prostora in celotne hiše ter nezrakotesnosti
ovoja hiše. Gibanje zraka do hitrosti
0,2 m/s se ne občuti, pri hitrosti do 0,5
m/s ne povzroča nelagodnega občutka, pri hitrosti do 1,0 m/s pa postane
moteče za ljudi.
Zrak potuje od hladnejše strani proti toplejši. Kadar imamo ovoj z
velikimi transmisijskimi izgubami in
točkovne grelne naprave (radiatorje,
peči,…) zrak neprestano potuje od
grelnih teles do mrzlih tal in sten ter
naprej proti okolici. V poletnem času
je potek potovanja zraka, pri uporabi
klimatske naprave, obraten.
Plapolanje zaves ob vetrovnem

dnevu v pasivni hiši ni mogoče. Vso
stavbno pohištvo je vgrajeno zrakotesno, z zagotavljanjem zrakotesne
fuge. Primeri take vgradnje so montaža RAL, montaža Pichler in drugi certificirani sistemi za zrakotesno vgradnjo stavbnega pohištva.
Bistvo zrakotesne gradnje je v
zmanjševanju toplotnih izgub zaradi
nekontroliranega prezračevanja, zagotavljanje pravilnega delovanja naprav za prisilno prezračevanje hiše
in zagotavljanje ugodnega bivalnega okolja. Hitrost kroženje zraka zaradi prisilnega prezračevanja nikoli ne
povzroča nelagodnega počutja.

V hiši 262 do tega pojava ne more
priti zaradi več razlogov: ni toplotnih mostov oziroma so minimalni,
sodobna okna za pasivne hiše imajo
notranjo površinsko temperaturo podobno okolici, vgrajeno prisilno prezračevanje odvaja vlago.
Prisilno prezračevanje, poleg tega
da neprestano zagotavlja svež zrak v
prostorih, odvaja tudi vlago iz hiše. V
zimskem času, ko je zunanji zrak suh
lahko pride do pojava suhega zraka v
prostorih. V hiši 262 se bo optimalna
količina vlage v prostorih zagotavljala
z dodatnim navlaževanjem zraka, kadar bo to potrebno.

Turška savna vsak dan

Vsi in vse za enak cilj –
prijetno bivanje

Priporočljiva vlaga v hiši je okoli 65%. Nizka vrednost vlage povzroča draženje sluznice in izsušeno kožo,
medtem ko večja količina vlage povzroča prekomerno potenje in nastanek plesni ter glivic na površinah.
Plesnivi vogali v starejših hišah
so posledica toplotnih mostov in večje količine vlage v prostoru. Zaradi
izgub energije se pozimi izogibamo
odpiranju oken, s čimer zadržujemo
odvečno vlago v hiši. Na mestu toplotnih mostov se zrak hitro ohlaja in
posledično kondenzira na površinah.
S tem se ustvarijo pogoji za nastanek
plesni in glivic.

Veliki svetli prostori in steklene
površine, ki nam omogočajo sobivanje z okolico, so arhitekturne prednosti Hiše 262. Pasivna gradnja pa tem
prednostim doda še neprestano svež
zrak, zdravo notranjo klimo in enako
temperaturo v vseh kotičkih hiše.

Karakteristične lastnosti
hiše:
Zunanje dimenzije:
Zunanje dimenzije hiše so 10,41 x
14,91 m.
Bivalna površina v pritličju: 118,61
2
m + terasa 8,47 m2
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Bivalna površina v mansardi: 115,39 m2+ balkon 8,72m2+loža
11,34m2

Način gradnje,
konstrukcija:
Hiša je zgrajena po konstrukcijski sistemu Rihter Pasiv s certifikatom
Passivhaus inštituta iz Darmstadta.

Izolacija zunanje stene/
debelina:
Debelina zunanje stene je 470
mm in ima toplotno prehodnost U =
0,09 W/m2K. Vgrajena je toplotna izolacija iz kamene volne, 410mm.

Okna:
Lesena alu pasivna okna s troslojno zasteklitvijo. Uokna< 0,8 W/m2K.

Metoda vgradnje oken:
Vso stavbno pohištvo je vgrajeno
po smernicah RAL.

Senčila:
Zunanja senčila, žaluzije.

Vrsta strehe/izolacija,
debelina:
Debelina strehe je 565 mm s toplotno prehodnostjo U = 0,09 W/m2K.
Vgrajena je toplotna izolacija iz kamene volne 420 mm. Izvedba ostrešja je
klasična.

Kritina:
Opečna kritina je črne barve.

Vgrajen sistem prezračevanja in ogrevanja
Vgrajena je najsodobnejša kompaktna naprava, ki združuje vse potrebne komponente za ogrevanje/
hlajenje, prezračevanje in pripravo
sanitarne vode v pasivni hiši. Deluje
na principu povezovanja vseh naštetih komponent in tako dosega maksimalne izkoristke. Koncept je zasnovan na drugačen način, kot pri ostalih
sistemih ogrevanja. Pasivna hiša rabi
zelo malo energije za ogrevanje, zato
lahko ogrevanje skoraj v celoti izvedemo kar s pomočjo prezračevanja.
Kompaktna naprava po sistemu toplotne črpalke zrak-zrak odpadnemu
zraku odvzema toploto in segreva
vstopni zrak za prezračevanje (obrnjen sistem je poleti za pohlajevanje).

Predvidena letna poraba
energije za ogrevanje po
PHPP:
13,30 kWh/m2a

Možnost pridobitve Eko
subvencije:
DA- pridobljena nepovratna sredstva v višini 80 eur/m2 + 1.500 eur za
stavbno pohištvo.

Avtomobili nove dobe
Zaradi pomanjkanja fosilnih goriv se iščejo nadomestna goriva iz obnovljivih energij. Ena takšnih idej je
avtomobil, ki ga bo poganjala trava.
Britanski strokovnjaki se trudijo s pomočjo mikrovalovne tehnologije travo
in odpaden les spremeniti v biogorivo.
Lesne odpadke in travo bodo v biogorivo predelali s pomočjo pirolize, kjer
se trdne snovi ob pomanjkanju kisika
z mikrovalovi segrejejo in razgradijo. Z
raziskavo bodo poskušali ugotoviti, če
je s tem procesom možno ustvariti biogorivo, poskusili pa ga bodo tudi primešati fosilnim gorivom ali pa, da bo
motor avtomobila biogorivo poganjalo samostojno. Gorivo, narejeno iz trave in lesnih odpadkov, v ozračje izpusti do 95 odstotkov manj ogljikovega
dioksida kot motorji na fosilna goriva.
Druga zanimivost je avto, ki namesto bencina uporablja vodo.
Nadobudneži so odkrili revulucionarno tehnologijo, ki omogoča, da avto
namesto bencina vozi na vodo, saj je
z elektrolizo možno razbiti molekule
vode na kisik in vodik. Vodik pa je kot
alternativno gorivo v uporabi že nekaj
let. Prvi motor je namreč poganjala
voda, čeprav bi strokovnjaki temu nasprotovali. Zakaj je temu tako? Saj bi
se voda namesto bencina razširila v komercialni rabi in bi zato naftna industrija bankrotirala. Vseeno pa je dokazano, da avto, ki vozi na vodo:
 Pomeni odgovornost do okolja
 Z njim naredimo večje število 		
kilometrov
 Očisti ostanke ogljika v 		
avtomobilu
 Omogoča, boljše in hladnejše 		
izgorevanje
 Doda 120 oktanski ojačevalec 		
zastonj
 Zmanjša koncentracijo ogliko		
-vodika pri izpustih
 Poveča konjsko moč
Takšna tehnologija torej ni na voljo
v lokalnih trgovinah, vendar lahko takšno turbino naredite sami, potrebno
je le malo pobrskati po internetu.
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NOVA GENERACIJA
TOPLOTNIH ČRPALK FUJITSU
WATERSTAGE
Japonski proizvajalec toplotnih črpalk FUJITSU je na trg
poslal izboljšane modele toplotnih črpalk. Pri izboljšavah
so predvsem mislili na korist
uporabnika, saj so spremembe
tako vizualne, kot tudi tehnične narave.
Toplotne črpalke Fujitsu
veljajo za sinonim razmerja
cena- kvaliteta. Odlikujejo jih
visoko kvalitetni materiali in
izkoristki pri nizkih zunanjih
temperaturah, zlasti pri modelu HIGHPOWER. Dosedanje
izkušnje so pokazale, da so
primerne tudi za radiatorsko gretje dobro izoliranih hiš.
Zadovoljni uporabniki poročajo tudi do 70% prihrankih
glede na prejšnje ogrevanje
z oljem ali plinom. Merodajne
temperaturne tabele COP
(100% obremenitev toplotne
črpalke), tudi za radiatorsko
gretje, so na internetni strani
www.dines.si.

vsako kotlovnico, saj meri v višino le 1.800 mm. Ostale mere
so: širina 600 mm in globina
648 mm. Preko inteligentnega upravljanja toplotne črpalke
lahko določate način ogrevanja
in proizvodnjo sanitarne vode.
Kot prikazuje slika 1, je v
notranjosti enote vse tisto,
kar je v enoti brez bojlerja.
Vgrajena je vremenska regulacijo, podprta s Siemensovim
krmilnikom, frekvenčna obtočna črpalka za krmiljenje enega
ogrevalnega kroga z ogrevanjem sanitarne vode, ekspanzijska posoda za ogrevalni del
in serijsko vgrajeni električni
grelci, ki delujejo brezstopenjsko, če je to potrebno. V bojlerju za sanitarno vodo je vgrajen
3kW električni grelec kot ''back
up'' podpora. Enota ima vgrajen preklopni ventil za ogrevanje sanitarne vode ali objekta.
Priklop dodatnih elementov za

ogrevanje drugega ogrevalnega kroga, drugega vira ogrevanja in ostalih dodatnih možnosti je mogoč, kot pri enoti brez
integriranega bojlerja.
Enote bodo na voljo tako
za serije HIGHPOWER, kot za
serije COMFORT.
Prednost je tudi v montaži, saj ima priklop freonskih
cevi zgoraj, cevi za ogrevanje
objekta in sanitarne vode pa
od zadnje strani. Za ogrevanje stanovanja z enim temperaturnim ogrevalnim krogom
in gretjem sanitarne vode pri
montaži ni potrebno nobenih dodatnih črpalk ter preklopnih ventilov, saj je potreben
samo priklop enote na obstoječi ogrevalni sistem. Pri vgradnji z integriranim bojlerjem
po nekaterih izračunih uporabnik prihrani tudi do 50% prostora, glede na klasičen sistem
s samostojnim bojlerjem.

HIDRAVLIČNA ENOTA
za modele HIGHPOWER in COMFORT
brez sanitarnega
bojlerja
Vizualne
spremembe:
Največ sprememb je doživela
notranja (hidravlična) enota toplotne črpalke HIGHPOWER in
COMFORT, ki je od predhodnice nižja za 200mm. Uporabniku

NOVITETA - NOVA
hidravlična enota z
integriranim 190l
sanitarnim bojlerjem
Fujitsu je v namen racionalizacije prostora in vsestranske uporabnosti poslal na trg
popolnoma novo hidravlično
enoto z integriranim 190l visoko zmogljivim sanitarnim bojlerjem. Zunanje mere enote so
primerne za vgradnjo skoraj v

Slika 1: Shema sistema z integriranim sanitarnim bojlerjem

Slika 2:
Nova notranja enota z
integriranim 190l
bojlerjem
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omogoča znaten prihranek v
prostoru. Na novo je oblikovana tudi kontrolna enota, ki je
pomaknjena malo iz sredine
proti desni.
Tehnične spremembe: V
notranji enoti je optimiziran
16- litrski koaksialni toplotni izmenjevalnik (cev v cevi) iz narebričenih bakrenih cevi, obdan z nerjavno tlačno posodo.
Izmenjevalnik zaradi večjega
premera cevi omogoča manjši padec tlaka v sistemu in pripomore k boljšemu prenosu toplotne iz plinskega do vodnega
(ogrevanega) dela.
V notranji enoti je vgrajena visoko učinkovita frekvenčna črpalka, energijskega razreda A s funkcijo prilagoditve
konstantnega volumna ali tlaka. Omogoča boljše razmerje
med dano in prejeto energijo,
s čimer prispeva k racionalnejši
rabi električne energije.
Električni grelci v notranji
enoti ostajajo, vendar tokrat v
brezstopenjski regulaciji in pripomorejo k bolj učinkoviti ter
racionalni rabi električne energije v primeru, ko pri ekstremno nizki temperaturi poma-

gajo dogreti ogrevalni sistem,
če je to potrebno.

Zunanja enota
toplotne črpalke
HIGHPOWER
Konstrukcija in tehnologija
zunanjih enot večinoma ostaja
nespremenjena. S tehnologijo
dvojnega krožnega kompresorja z linearnim tekočinskih vbrizgavanjem dosežemo bistveno večjo moč v hladnih zimskih
dneh kot nekatere druge toplotne črpalke. Enote HIGHPOWER
lahko pri -20°C zunanje temperature proizvajajo 60°C toplo
vodo brez pomoči električnega
grelca. Velika prednost novih
zunanjih enot je tudi tišje delovanje, v primerjavi s starejšo
različico. Za tiste, ki bi jih hrup
zunanje enote resnično motil, ima zunanja enota možnost
dvostopenjske funkcije utišanja
(2 in 4dB).

Kaskadna vezava
toplotnih črpalk
HIGHPOWER
Problematika ogrevanje večjih objektov bo vedno večja,
saj je vgrajenih veliko potra-

tnih kotlov na plin in olje, cene
energentov pa so vedno višje. S sanacijo toplotnega ovoja
in zamenjave oken lahko stari potratni kotel nadomestite
z zaporedno vezavo toplotnih
črpalk. V ta namen so pri proizvajalcu FUJITSU omogočili vezavo toplotne črpalke v kaskado. Vezava omogoča priklop
do treh toplotnih črpalk skupaj.
Skupaj lahko dosežejo 48kW
grelne moči. Možna je tudi vezava z obstoječim kotlom kot
primarnim virom ogrevanja.
Ogrevanje se lahko izvede
preko radiatorjev, konvektorjev
ali talnega ogrevanja, skupaj z
ogrevanjem sanitarne vode.

ErP–Nova uredba
EU ERP Direktiva
2009/125/ES
Novi energetski standard
učinkovitosti, ki je stopil v veljavo 1.1.2013, je nov način, po
katerem se ocenjuje energetska učinkovitost klimatskih
naprav in ventilatorjev za obdobje celotnega leta.
Izkoristek klimatskih naprav se je do sedaj meril po trenutni temperaturi zunanjega
zraka, v primerjavi z nastavljeno notranjo temperaturo (COP
in EER). V letu 2013 je v veljavo

Talno ogrevanje

Slika 3: Primer sheme ogrevanja preko kaskadne vezave

Slika 4: Oznaka nove direktive o
energetski učinkovitosti

stopila nova direktiva učinkovitosti, ki temelji na sezonskem
izkoristku (SCOP in SEER).
Izkoristki naprav bodo tako podani za celotno sezono. Tako
bo učinkovitost naprave bolj
pravična in merodajna.
Evropska direktiva odreja
sezonsko energetsko učinkovitost in določa minimalne vrednosti izkoristka, tako za gretje (SCOP), kot tudi za hlajenje
(SEER). Vsak tip klimatske naprave mora imeti dokument, s
katerim dokazuje energetsko
učinkovitost (dokument LOT 10
in LOT11), ki jo odreja direktiva. Naprava, ki ne bo imela dokumenta, ki izkazuje vrednosti minimalnega zahtevanega
izkoristka, tako ne bo smela
biti uvožena na evropski trg.
Dokument, ki izpolnjuje zahteve direktive, mora biti na strani proizvajalca klim in mora
biti dostopen uporabniku brez
gesel. Klimatska naprava, ki
ustreza direktivi, mora imeti na
embalaži znak E.
V ta namen ima proizvajalec klimatskih naprav FUJITSU
na strani http://www.fujitsu-general.com/global/products/
erp-ecodesign/index.html, povezavo, na kateri si lahko ogledate poročila o izkoristkih za
posamezen tip klimatske naprave FUJITSU.
V letu 2014 se direktivi poleg klimatskih naprav pridružujejo tudi toplotne črpalke
zrak/voda.
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Informativni dnevi –
promocija poklica
Na informativnih dneh, letos sta
bila to 15. in 16. februar, so mladi, ki
končujejo osnovno šolo, iskali čim
več informacij za lažjo odločitev,
kam naprej, kateri poklic si izbrati, kateri poklic je tisti pravi, kateri
poklic bo tisti, kjer bodo po zaključenem šolanju dobili zaposlitev in
delo. Čeprav so bile srednje šole
polne osnovnošolcev, večinoma v
spremstvu staršev, je zanimanja
za obrtne poklice še vedno premalo. Še zlasti za obrtne poklice tehniških smeri. Za instalaterje strojnih instalacij na primer, kjer sicer
opažajo rahel porast zanimanja, ta
še zdaleč ne dohaja potreb gospodarstva in obrti. Da bi v deficitarne in manj privlačne poklice privabili več osnovnošolcev, so srednje
poklicne in strokovne šole že skozi šolsko leto osnovnošolce na različne načine informirale o svojih
izobraževalnih programih ob sodelovanju OOZ Maribor ter Sekcije
SIEM. Predstavniki Sekcije instalaterjev- energetikov mariborske

Predstavitev sekcije instalaterjev- energetikov na stojnici v telovadnici (foto: Lea Polajnar)

zbornice (SIEM) so z informacijami
iz prakse sodelovali tudi na informativnih dnevih.
Na informativnem dnevu na srednji šoli - Šolskem centru Maribor
(Tezno) so se mladi, njihovi starši, učitelji in dijaki, uvodoma zbrali skupaj
v telovadnici. Predstavljeni so bili iz-

Danilo Brdnik, predsednik Sekcije instalaterjev- energetikov pri OOZ Maribor je na informativnem dnevu
predstavil kratki promocijski film in odgovarjal na vprašanja staršev ter otrok v zvezi s poklicem
(foto: Lea Polajnar)

obraževalni programi, obšolske dejavnosti, opremljenost šole z računalniškimi učilnicami, knjižnica, dodatni
prostor za raziskovalno delo in delavnice, kjer poteka praktični pouk. Dijaki
šole so predstavitve popestrili z glasbenimi točkami skupin in nadarjenih
posameznikov. Za predstavitev poklicev, torej poklica instalaterja strojnih
instalacij, so kot že vrsto let poskrbeli člani Sekcije instalaterjev- energetikov pri Območni obrtno- podjetniški
zbornici Maribor, predsednik Danilo
Brdnik in Franjo Pernek. Po besedah predsednika sekcije je za ta poklic zanimanje mnogo premajhno, saj
bi v praksi potrebovali mnogo več instalaterjev. Vse težje je namreč najti kvaliteten kader. Gre za deficitaren
poklic, kjer po končanem šolanju ni
težav z delom. Potreb je veliko, zanimanja med mladimi pa dosti premalo. Prav zato se sekcija v sodelovanju s
šolo trudi za popularizacijo tega deficitarnega in perspektivnega poklica.
Leonida Polajnar

13
Marec 2013

VABLJENI NA SREČANJE
INSTALATERJEV- ENERGETIKOV
Obveščamo vas, da bo Sekcija instalaterjev- energetikov pri Obrtno- podjetniški zbornici Slovenije, skupaj z
Izobraževalnim centrom OZS, tako kot vsa leta do sedaj,
tudi letos organizirala dvodnevno strokovno druženje SREČANJE INSTALATERJEV- ENERGETIKOV.

Srečanje bo v petek in soboto, 22. in
23. marca 2013, v Termah Zreče.
Predlagamo, da si že sedaj rezervirate ta termin! S prijavami še počakajte – v naslednjih dneh prejmete obvestilo s
programom in prijavnico na vaš naslov. Program in prijavnica bo tudi na spletni strani www.revija-energetik.si

V program bomo uvrstili predvsem
teme, zanimive za instalaterje strojnih instalacij, predvidoma:
� Predpisi in standardi za izvajanje
strojnih instalacij in potrebna dokumentacija za tehnični pregled
� Izvajanje instalacij v skoraj nič energijskih stavbah (leta 2018 bodo morale biti vse javne stavbe, leta 2020 pa vse
stavbe zgrajene v skoraj nič- energijski
tehnologiji)
� Finančne spodbude EKO sklada za
ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire
energije
� Komunikacijske veščine
� Predstavitve strokovnih rešitev
pokroviteljev
� Obeležitev 20- letnice revije Energetik

V sklopu srečanja v petek, 22. marca popoldan (ob 17.00
uri) bomo izvedli redno vsakoletno skupščino Sekcije instalaterjev- energetikov, na kateri bomo poleg obravnave poročila o delu in programa dela, izvedli tudi nadomestne volitve v upravni odbor sekcije.

Pripravili bomo tudi zanimiv
program za spremljevalke, zato jih
nikakor ne pozabite pripeljati s seboj
(izvedba bo, če bo za ta del prijavljenih
vsaj 10 udeleženk).

Upamo, da se boste udeležili srečanja v čim večjem številu. Mi pa se bomo s programom in organizacijo potrudili,
da vam ne bo žal.
Jernej Dolinar, predsednik
Sekcije instalaterjev- energetikov pri OZS
Barbara Vrhovnik, vodja
Izobraževalnega centra OZS
Janko Rozman, sekretar
Sekcije instalaterjev- energetikov
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UPONORJEVI PREDIZOLIRANI
CEVOVODI
Tovarniško izdelane fleksibilne kinete
Uponorjevi predizolirani cevovodi se uporabljajo po celem svetu,
saj omogočajo širok spekter področja uporabe, naj si bo to v ogrevalnih omrežnih sistemih pri stanovanjskih naseljih, sistemih hladilne vode,
v hotelskih kompleksih ali v industriji za pitno vodo, živila ali kemikalije.
Za vsako od teh področij uporabe je
na voljo ustrezna rešitev. Uponorjevi
predizolirani cevovodi so na voljo kot
cevi Uponor Thermo, Aqua, Quattro
in Supra s sledečimi karakteristikami:
� Temperaturno območje delovanja notranje cevi:
-50° C do +95° C
(razen cevi Uponor Supra: -50° C
do +40 °C
� Dimenzijski razpon notranjih
cevi:
dzunanji od 25 – 110 mm
Obratovalni tlaki:
6 do 16 barov
� Mediji: topla in hladna pitna
voda, hladilna voda, hladna in topla
ogrevalna voda, odpadna voda, živila, kemikalije.
Fleksibilne, predizolirane cevi
Uponor, ki združujejo vse te lastnosti, se uporabljajo že več kot 25 let v

omrežjih za dobavo toplote, stanovanjski gradnji, hišnih priključkih, kot
tudi v industriji, na primer, v pivovarnah, rafinerijah in obratih za obdelavo odpadnih voda ter hotelskih
kompleksih.

Zmanjšane toplotne
izgube do 12%
Uponor že več kot dve leti nudi
vsem svojim strankam izboljšano toplotno izolacijo cevi, ki je izdelana iz
modificiranega zamreženega polietilena. Takšen izolirni material ima izjemno fleksibilnost in trpežnost, ob
tem pa so toplotne izgube zmanjšane na minimum. Material je zelo
primeren za uporabo pri sistemih
z obnovljivimi viri energije, katere uporabljajo sistem predizoliranih
cevovodov za razvode med objekti,
napravami…

Različne vrste cevovodov

Polaganje direktno iz koluta

Enostavna izvedba odcepov s pomočjo T kosov

Enostavna in hitra
vgradnja
Uponorjevi predizolirani cevovodi so enostavni za transportiranje in
so dobavljeni na gradbišče v kolutih. Majhna teža in fleksibilnost pomenita, da se cevi lahko enostavno
in hitro polagajo, tudi okrog vogalov
ter različnih ovir. Razvod je energetsko učinkovit, saj zaradi zaprte celične strukture izolacijske pene, zadržuje toploto in preprečuje vdor vlage
vso življenjsko dobo cevi. Montaža je
enostavna, pri čemer posebna orodja
niso potrebna. Cevi so lahko položene v neprekinjenih dolžinah do 200m.
Samo-kompenzacijski cevni sistem ne
zahteva vgradnjo elementov za kompenzacijo raztezkov, ker se toplotni
raztezek notranje cevi kompenzira
znotraj izolacije.
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Fitingi za spajanje ne
potrebujejo posebnega
orodja

Shematični prikaz uporabe

Priključki in pribor
Za zagotavljanje popolnih priključkov je na voljo obsežen asortiman fitingov z različnimi komponentami in dodatki, kot so izolacijska
ohišja, hišni priključki ter tesnila. Pri

tem uporaba specialnih orodij ni potrebna, prav tako ni potrebno lotanje.
Poleg fitingov in cevi se v sklopu celotnega sistema nahajajo tudi vsi ostali
dodatni elementi, opozorilni trakovi,
tesnilni trakovi, zaključne kape, jaški

in tesnilni obroči. Podrobnejše podatke o Uponorjevih predizoliranih cevovodih in ostalih sistemih lahko dobite pri generalnemu zastopniku, firmi
TITAN d.d. iz Kamnika.
Vili Zabret, TITAN d.d.
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Moderne rešitve za lokalno distribucijo
toplote morajo odgovarjati najvišjim
zahtevam po zanesljivosti, varnosti,
robustnosti, kot tudi učinkovitosti. Na
osnovi Uponor PE-Xa cevi je predizoliran
sistem trpežen distribucijski sistem, ki
omogoča tekočini, da je transportirana,
tako znotraj kot zunaj objekta, z
minimalno temperaturno spremembo.
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Zastopa in prodaja: TITAN d.d.
T: (01) 8309 170 prodaja,
(01) 8309 168 tehnična služba
F: (01) 8309 171
E: pc5@titan.si
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Do 75 %
prihranka s Herz kotli
na biomaso
Bi vas presenetilo, da za stroške ogrevanja namenite tri do štiri krat
več kot bi lahko? In kako boste to spremenili? Mi vam lahko pri tem
pomagamo!
V primerjavi s klasičnim kurilnim oljem, je v okolju poleg
vas na voljo bistveno cenejši energent – LES. Naj bodo to
klasična drva, enostavno zmleti sekanci ali bolj premišljeno
predelani peleti. Vse te oblike lesa imajo eno bistveno prednost – v okolju predstavljajo vir toplote z nevtralno vsebnostjo CO2. Poleg tega, da je LES okolju bolj prijazen, je za vas
morda še bolj pomembno to, da je od klasično uporabljanih
energentov cenovno precej bolj ugoden.

Izračun za porabo 10000 € v kurilnem olju.
Kaj to pomeni za vas, če za ogrevanje uporabljate kurilno
olje? Poglejmo primer, kjer za ogrevanje porabimo 10000 €
kurilnega olja.
Po trenutni situaciji v Sloveniji za 10.000 € dobimo približno 9750 litrov kurilnega olja. S primerjavo kurilnih vrednosti energentov ugotovimo, da za ekvivalentno energijsko vrednost potrebujemo približno 119 m3 sekancev. Za
te sekance pa bomo po trenutnih cenah v Sloveniji odšteli
2.374 €.

Za ogrevanje boste v tem primeru odšteli manj kot 25 %
trenutnega stroška ali drugače, prihranili boste 7.626 € na
kurilno sezono!

Vašo kotlovnico vam izrišemo v 3D
predstavitvi!
Kako urediti novo kotlovnico na biomaso? Za to poskrbimo mi! Sprojektiramo in predstavimo vam vašo novo kotlovnico v 3D izrisu. Še preden boste sprejeli vašo končno
odločitev, boste lahko videli vašo novo kotlovnico v dejanskem stanju. Potreben je le ogled objekta ali predvidenega prostora za kotlovnico ali pridobitev obstoječih načrtov
kotlovnice.

Porabite bistveno več energenta? Tudi
prihranili boste bistveno VEČ DENARJA!
Referenčna kotlarna Biowarme Hatzendorf.

3D predstavitev kotla Firematic na sekance.

3D predstavitev kotla Firematic na pelete.
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Kotli Herz že danes ustrezajo strogim
okoljskim kriterijem, ki bodo stopili v veljavo
v prihodnje.
Podjetje HERZ je okoljsko zelo ozaveščeno. Tudi naši proizvodi sledijo tej viziji – biti do okolja bolj prijazen in vanj spustiti
čim manj emisij. Vse naše znanje je usmerjeno, ne le v izboljšavo
izkoristkov energenta in prihranek vašega denarja, pač pa tudi
v zadostitev okoljskim standardom. Standardi za izpuste kotlov
na trda goriva v Sloveniji so že danes med strožjimi, poleg tega
pa se zaostrujejo tudi pogoji za pridobitev finančnih spodbud.
Proizvodi HERZ sledijo, ne samo današnjim zahtevam po zmanjšanju emisij, ampak tudi prihodnjim.
3D predstavitev kotlovnice

HERZ d.d.
Grmaška cesta 3
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: +386 (0)1 896 21 65
Fax: +386 (0)1 896 21 40
e-mail: info@herz.si
www.herz.si

www.herz.si

Ponudnik CELOVITIH REŠITEV za
obnovljive vire energije
Kotli na biomaso Herz kot eni izmed redkih izdelkov na
našem tržišču nosijo oznako Državnega inštituta kmetijskega
inženiringa, ki potrjuje skladnost z normo ISOIEC 17 025.
Kotle Herz odlikujejo visoki izkoristki ogrevanja, dobra servisna
mreža in prodaja preko pooblaščenih inštalaterjev.

Herz d.d.
Grmaška c. 3
1275 Šmartno pri Litiji
info@herz.si
tel.: 01/ 892 165
www.herz.si
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Partnerski program LIV KLUB – krepimo krog zaupanja
Partnerski program LIV KLUB – krepimo
krog zaupanja
Voda – vir življenja in naš navdih. Z mislijo na kvaliteto
življenja in z odgovornostjo do naravnega okolja stremimo
k razvoju rešitev, ki so prijazne do okolja ter ljudi.
V dovršenih in uporabnih izdelkih združujemo sodobne oblikovne in tehnične trende ter naravne materiale. 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:
yy s kvaliteto izdelkov,
yy z zanesljivo storitvijo in
yy s ciljem, izpolniti pričakovanja tako končnih uporabniov, kot tudi strokovne javnosti.

Zaupanje strokovnjakov
Strokovni javnosti posvečamo posebno pozornost.
Leta medsebojnega kvalitetnega sodelovanja krepimo in
nagrajujemo.

Pridružite se nam v LIV KLUBU
Včlanite se na spletni strani www.livklub.si in izkoristite prednosti enostavno dostopne ter zanesljive storite. Kot
član boste imeli dostop do:
� celovite tehnične dokumentacije sanitarne tehnike LIV
z možnostjo prenosa,
� knjižnice Auto CAD LIV za uporabo projektantov strojnih instalacij in ostalih uporabnikov, ki potrebujejo natančne tehnične informacije o izdelkih sanitarne tehnike LIV,
� video vsebin montaže izdelkov ter
� številnih drugih koristnih informacij, ki jih želimo deliti
z vami.
Članstvo v LIV KLUBU prinaša dodatne ugodnosti, zvestoba članov pa je tudi nagrajena. S preprosto in brezplačno registracijo na www.livklub.si se prepričajte sami.

Poziv instalaterjem
Vabimo vas, da se nam pridružite na tehničnih izobraževanjih za instalaterje na različnih lokacijah po Sloveniji.
Predstavili vam bomo številne novosti v programu sanitarne
tehnike in koristi članstva v LIV KLUBU.
Pozivamo vas, da si izberete za vas najbolj primeren čas
in kraj:

Datum

Kraj

7. 3. 2013
14. 3. 2013
21. 3. 2013
28. 3. 2013
18. 4. 2013
16. 5. 2013
13. 6. 2013

Ljubljana in Slovenj Gradec
Kranj in Celje
Koper in Krško
Jesenice in Črnomelj
Ljubljana in Maribor
Postojna in Celje
Koper in Kočevje

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 naslov Kolektor Liv d.o.o., Marketing, Industrijska cesta 2, 6230
Postojna. Izberite termin in kraj izobraževanja, ki vam najbolj ustreza. Veselimo se srečanja z vami!
Za novosti sledite spletni strani www.liv.si.
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Energetsko varčna in higienik
klimatska naprava
KOLEKTOR AIR KA, model HH
Novost na slovenskem trgu – nova klimatska naprava s certifikatom
Higienik, priznanega nemškega inštituta TÜV NORD
S klimatskimi napravami lahko s
primerno obdelavo zraka zagotovimo
ugodne pogoje v bivalnih prostorih in
zadostimo vsem zahtevanim pogojem zračenja, s kar najmanjšo porabo
energije za pogon ter delovanje klimatske naprave. Kolektor Koling, član
koncerna Kolektor, je vodilno slovensko podjetje za načrtovanje, razvoj in
izdelavo klimatov. Klimatske naprave
KOLEKTOR AIR so plod lastnega razvoja, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah na področju razvoja, načrtovanja in proizvodnje klimatskih naprav,
kakor tudi znanja s področja klimatizacije. Podjetje je namreč že izvedlo
vrsto različnih objektov, tako po velikosti, kot tudi po zahtevnosti klimatizacije.

Nova klimatska naprava s
certifikatom Higienik

Higienik klimatske naprave
KOLEKTOR AIR KA, kot smo
jih v podjetju poimenovali,
so primerne za objekte, kjer
so prezračevalne zahteve
izredno zahtevne.

Kolektor Koling v svojem naboru izdelkov klimatske naprave, ki so pripravljene za uporabnike, kjer so prezračevalne zahteve izredno zahtevne. Nova
klimatska naprava je uspešno certificirana v energetsko varčnem ohišju
KA, model HH. Primerna je za uporabo v najzahtevnejših prezračevalnih
sistemih, kot so bolnice, farmacevtska industrija, prehrambna industrija,

Na podlagi znanj in izkušenj je Kolektor Koling razvil novo klimatsko
napravo KOLEKTOR AIR KA, model
HH. Omenjena klimatska naprava se poleg energetske varčnosti
pohvali še s certifikatom Higienik, priznanega nemškega inštituta TÜV NORD, kar je izjemna redkost,
ne samo na domačem, slovenskem tržišču, pač pa tudi na evropskem.
Pridobitev certifikata Higienik,
mednarodno priznanega inštituta iz
Nemčije za nizko energetske klimatske
naprave je prebojni uspeh na področju razvoja klimatskih naprav v Sloveniji. S pridobitvijo certifikata ima zdaj

Klimatska naprava na testiranju v inštitutu TÜV NORD

laboratoriji itd. Med pomembnejšimi
referencami lahko omenimo podjetje Krka, d. d., kjer je Kolektor Koling
že vgradil higienik klimatsko napravo.

Higiensko prijazna
konstrukcija
Klimatska naprava ima tako imenovano higiensko prijazno konstrukcijo, ki omogoča enostavno
vzdrževanje in enostaven dostop do
vseh vgrajenih funkcijskih komponent. Odlikuje jo dolga življenjska
doba, kar omogoča visoka kakovost
vgrajenih materialov.

Izvedba ohišja modela HH
Ohišje klimatske naprave KOLEKTOR AIR KA, model HH je izdelano na
osnovi priporočil SIST EN 1886. Izdelano je iz okvirja, ki ga sestavljajo poseb-
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od notranje pločevinaste stene. Med
stenama pokrovov in vrat je uporabljena negorljiva toplotna izolacija z
gostoto ρ=100 kg/m3. Požarna odpornost izolacije pa ustreza razredu A1 po

Brezplačen izborni program
AirCalc++ lahko naročite na
www.kolektorkoling.si

DIN 4102.

Izborni program za klimatske naprave AirCalc++

Prerez ohišja higienik klimatske naprave

ni aluminijasti profili brez toplotnih
mostov. Zunanji del takšnega aluminijastega profila je z izolatorjem ločen od notranjega dela aluminijastega profila in od toplotno neprevodnih
vogalnikov. V ohišje klimatske naprave so vgrajeni dvostenski pokrovi, debeline 50 mm, ki prav tako nimajo toplotnih mostov. Zunanja pločevinasta
stena pokrova je z izolatorjem ločena

Gradbeni inženiring in
arhitektura

Podjetje Kolektor Koling za izbor
klimatskih naprav uporablja v Evropi
precej razširjen izborni program AirCalc++, ki omogoča hiter izbor in termodinamični izračun klimatske naprave, ta pa ustreza zahtevam projekta
oziroma naročnika. S programom glede na izvedbo in zahteve projekta izberemo tip naprave, velikost naprave
ter sestavo klimatske naprave, z ozirom na funkcije, ki so potrebne v sestavi klimatske naprave.
Tako pridobimo vrsto koristnih podatkov o napravi – od tehničnih karakteristik naprave (moči elementov, izkoristki, hrup, dimenzije za vgradnjo,

Kolektor Air Klimatske naprave

Energetika

težo, ...) do skice naprave z vsemi dimenzijami v različnih pogledih.
AirCalc++ je zelo učinkovito orodje za projektante, ki lahko klimatske
naprave po kratkem usposabljanju
izračunajo sami, brez pomoči proizvajalca. Izračun lahko uporabijo za
pripravo projektov, skice naprave pa
lahko izvozijo v dwg obliko zapisa, lahko pa jih tudi na različne načine vnašajo v projektno dokumentacijo. Izračune naprave se lahko na preprost način
pošlje proizvajalcu, ki potem poda še
ceno klimatske naprave, zaradi ocene
investicije.
Branko Gabrič, izvršni direktor
PC Klimatizacija in prezračevanje,
Kolektor Koling

Elektro in strojne inštalacije

KOLEKTOR KOLING
Vaš trden partner od ideje do izvedbe
gradbenih projektov

www.kolektorkoling.si

Sodelujte v nagradnem natečaju Poganjajmo znanje www.poganjajmoznanje.com
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Nova klimatska naprava
MITSUBISHI ELECTRIC serija
MSZ-FH za gretje
MITSUBISHI ELECTRIC z novo serijo stenskih klimatskih
naprav serije MSZ-FH v ospredje postavlja toplotno udobje
skozi vse leto, zdravo bivanje, visoko učinkovitost in varčevanje energije. Proizvajalec je to dosegel z uporabo šestih
ključnih tehnologij:
Vse klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC so
naprave z napredno invertersko tehnologijo, ki obremenitev naprave natančno prilagaja glede na potrebe.
Prilagajanje moči delovanja glede na potrebe omogoča bistveno manjšo porabo energije, zato naprave dosegajo najvišje kazalnike učinkovitosti in so uvrščene v najvišje razrede učinkovitosti. Naprave so zaradi inverterske tehnologije
tišje, varčnejše, imajo daljšo življenjsko dobo in nudijo večje udobje. Energetska učinkovitost za novi model MSZFH25 VE:
� - najvišji razred sezonske energetske učinkovitosti je
razred A+++ število SEER pri hlajenju = 9,1, grelno število
SCOP = 5,1
� - najvišji razred energetske učinkovitosti, merjen na
eni merilni točki je razred Aštevilo EER pri hlajenju = 5,15,
grelno število COP = 5,52
Nazivna obremenitev pri gretju v povprečni sezoni
(Pdesign H) za navedeno napravo z nazivno zmogljivostjo
3,2 kW je pri temperaturi -10°C še vedno 3,0 kW, prijavljena zmogljivost gretja pri mejni delovni temperaturi -15°C je
2,5 kW (brez dodajanja rezervne zmogljivosti ogrevanja z el.
grelnikom). Podrobnejši podatki so dosegljivi na naši spletni
strani http://www.vitanest.si/koristno.html .
Izjemno tiho delovanje klimatske naprave.
MITSUBISHI ELECTRIC spada med najtišje klimatske naprave, tudi model MSZ-FH25VE deluje izjemno tiho, vrednost
za nivo zvočnega tlaka pri najnižji hitrosti ventilatorja je 20
dB(A), vrednost za nivo zvočne moči pa je 58 dB(A).
S tedenskim časovnikom (tajmer) lahko uporabnik
nastavi do dve dnevni časovni oziroma temperaturni nastavitvi za ves teden. V obdobju hlajenja prostorov lahko,

na primer pred odhodom v službo, nastavimo pričetek močnega ohlajanja prostora na nekaj ur pred predvidenim prihodom iz službe, izklop ob vrnitvi domov, ponoven vklop
standardnega hlajenja popoldan ali nekaj ur pred odhodom
k nočnemu počitku in ponoven izklop pred ali med spanjem. V obdobju ogrevanja pa lahko na primer nastavimo
pričetek močnega ogrevanja prostora nekaj ur pred predvidenim jutranjim bujenjem, izklop ob odhodu v službo, ponoven vklop standardnega načina ogrevanja nekaj ur pred
prihodom iz službe in izklop nekaj ur po odhodu k nočnemu
počitku. Nastavitev enega ali največ dveh obdobij oziroma
temperatur delovanja klimatske naprave dnevno je seveda odvisna, tako od bivalnih navad, kot od potreb prostora.
Tajmer imajo tudi drugi modeli (serija MSZ-SF in MSZ-FH).
Hiper gretje je tehnologija, uporabljena v seriji MSZFH z zunanjo enoto model VEHZ in omogoča učinkovito
ogrevanje tudi v zelo mrzlem vremenu. Zahvaljujoč tej teh-

23
Marec 2013

nologiji se celo uporabniki v regijah z izjemno mrzlimi zimami (na primer v Skandinaviji) zanesejo na klimatsko napravo
MITSUBISHI ELECTRIC, saj je delovanje zagotovljeno tudi do
zunanje temperature -25°C, polna nazivna zmogljivost pa se
ohrani tudi pri zunanji temperaturi do -15°C. Grelnik proti zamrzovanju kondenzata prepreči zamrzovanje in posledično
prepreči blokado ventilatorja v zunanji enoti. Uporaba modelov serije MSZ-FH VEHZ kot edini vir gretja je posebej priporočljiva v območjih, kjer obstaja večja možnost zamrzovanja vode, ki med ogrevanjem kondenzira na zunanji enoti:
� - v območjih, kjer se temperatura skozi ves dan ne
dvigne nad 0°C in se spusti celo do -25°C
� - v območjih, kjer je veliko vlage (v gorah, dolinah
obdanih z gorami, v bližini gozda, jezer..)
� - v območjih s snežnimi padavinami
Za modele serije MSZ-FH z zunanjo enoto VE pa proi-

zvajalec zagotavlja ogrevanje do -15°C zunanje temperature brez uporabe dodatnega grelnika.
Filter Plasma Quad, ki vsebuje plazemski filtrirni sistem, kateri učinkovito odstrani bakterije, viruse,
alergene in prah. Filter Plasma Quad je nameščen v notranjosti notranje enote, kjer s pomočjo električnega polja odstranjuje bakterije in viruse. Preko celotne odprtine za vhod zraka sprošča električno napetost. Električno
polje, ki se ustvari, namreč ni standardne okrogle oblike,
ampak je po obliki podobno traku ali zavesi. Elektrode iz
tungstena (tungsten je volfram-izolirana kovina, kemijski
element s simbolom W) zagotavljajo zmogljivo razelektritev.
Senzor 3D I-see je infrardeči senzor za merjenje temperature na oddaljenih položajih v prostoru. Osem vertikalno
nameščenih senzorjev se premika levo in desno ter sobno temperaturo podrobno tridimenzionalno (3D) analizi-

Dihajte èist zrak za bolj zdravo in udobno bivanje 12 mesecev na leto

NOVA klimatska naprava serija MSZ-FH VEHZ
-

uèinkovita in varèna, sezonska energetska uèinkovitost A+++
ogrevanje pri nizkih zimskih temperaturah, tudi do -25°C
ekonomièno hlajenje in razvlaževanje
dovršena ﬁltracija zraka
usmerjeno delovanje s pomoèjo senzorja prisotnosti v prostoru
omogoèa nastavitev posrednega ali neposrednega zraènega toka
- enostavno upravljanje s tedenskim tajmerjem

http://www.vitanest.si
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si
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ra. Naprava tako lahko oceni, kje se v sobi nahajajo osebe
in na tej osnovi izvaja funkciji »posredni zračni tok« ali »neposreden zračni tok«. Funkcija posredni zračni tok se lahko
uporabi, ko je zračni tok premočan ali preveč neposredno
usmerjen v osebo, na primer ob želji, da se telesna temperatura osebe v prostoru ne bi pretirano ohladila. Funkcija neposredni zračni tok se lahko uporabi za usmeritev zračnega
toka neposredno v ljudi, ko se želijo hitro ogreti ob prihodu
v prostor, na primer na zelo mrzel dan.
Naravni tok je funkcija, podprta s tehnologijo proste-

ga in prilagodljivega krmiljenja zračnega toka s pomočjo
dvojnih lamel. Dvojne lamele namreč lahko razdelijo zračni
tok in ga usmerijo v levo in desno stran, zato ta ne prehaja
le skozi široko sprednje območje, ampak se istočasno dovaja do oseb v dveh različnih conah. Funkcija je osnovana
na podlagi simuliranja naravnega valovanja zračnega toka
osvežilnega, skoraj nezaznavnega pretoka zraka na japonskem višavju Kirigamine.

Termo-tehnika ali
KRONOTERM,
toplotne črpalke ali TOPLOTNE ČRPALKE ?
Po 40.000 Toplotnih črpalkah podjetja Termo-tehnika na trgu Slovenije
in Evrope je prišel čas, ko lahko zapišemo Toplotne črpalke kar z veliko začetnico. To je za podjetje velik jubilej,
po drugi strani pa tudi velika odgovornost do kupcev, monterjev, trgovcev
in zaposlenih.
40 % izvoza sanitarnih Toplotnih
črpalk pomeni potrebo po graditvi
prepoznane blagovne znamke tudi v
tujini. Ker je izraz termotehnika v številnih jezikih splošen izraz za toplotno
tehniko, na osnovi zgolj tega izraza ni
mogoče zgraditi prepoznavne blagovne znamke proizvajalca Toplotnih
črpalk.
Ker je Rudi KRONOvšek ustanovil
podjetje TERMo-tehnika, smo se odločili ob tej prelomnici uvesti novo blagovno znamko KRONOTERM.
Novo ime samo po sebi še ne
pomeni ničesar, zato stojijo za tem
obljuba, zaveza in cilj za prepoznavnega proizvajalca Toplotnih črpalk na
evropski ravni. Da je ta cilj realnost,
lahko dokažemo že z dosedanjimi rezultati v izvozu in pa z eno izmed najboljših toplotnih črpalk v Evropi.

Nov paradni konj
Toplotna črpalka TČ2 VZRT/E-321
ECO NT je zadnje pol leta pravi izvozni paradni konj Termo-tehnike. Od
sredine lanskega leta se prodaja na
tržiščih Avstrije, Nemčije in Anglije,
medtem ko prihaja na slovenski trg v
aprilu 2013 pod novo blagovno znamko KRONOTERM ter v sklopu celostne
prenove izdelkov.
Za zadostitev zahtevnemu evropskemu trgu je bila testirana na najbolj priznanem inštitutu WPZ v Švici
(Wärmepumpen Test Zentrum) na
NTB Buchs, ki je tudi certificiran s
strani EHPA (European Heat Pump
Association, katere član je tudi Termotehnika). Izmerjena Toplotna črpalka TČ2 VZRT/E - 321 ECO NT je bila
testirana v več kategorijah in se je v
vseh kategorijah izkazala za zelo dobro oz. za najboljšo, saj je dosegla ali
presegla rezultate do sedaj izmerjenih
Toplotnih črpalk.
Po učinkovitosti - COP-ju je enakovredna priznanemu avstrijskemu
proizvajalcu (doslej prvi na seznamu),
ki slovi po zelo učinkovitih napravah,
v drugih kategorijah pa ga prekaša.

Nova Toplotna črpalka ima manjše
toplotne izgube, večjo zalogo tople
vode, nižjo hrupnost in kar je mogoče
še bolj pomembno, je veliko bolj varna, saj ima zunanji plaščni kondenzator, ki ni v stiku z vodo in jo segreva
indirektno.
Zapisal: mag. Franc Pesjak,
Termo-tehnika d. o. o.

Po meritvah www.wpz.ch trenutno
najboljša Toplotna črpalka v Evropi.
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ZAKAJ SE VAM
SPLAČA IZBRATI TOPLOTNO
ČRPALKO KRONOTERM
Kako deluje
toplotna
črpalka?

1
2
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2
3

Ker so naše

3
4

Ker gre za
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V RESNICI NI POMEMBNO,

KAKO
DELUJE!
“ KAKO DELUJE!

Pokličite na 080 23 22 in svetovali vam bomo najboljšo
rešitev – tudi na domu. Obiščite nas na sejmu Dom, ali
zahtevajte ponudbo na naši spletni strani:
http://www.kronoterm.com
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Energija in ekologija
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S Petrolom do
prihrankov pri
ogrevanju
PETROL stopa v
leto 2013 z razširjeno
ponudbo ekološko
prijaznih in energetsko
najugodnejših rešitev
ogrevanja.
Oktobra lani je Petrol s skupino partnerskih podjetij odprl vrata
Centra energetskih rešitev (CER). To je
prvi tovrstni center v Sloveniji in tudi
v širši regiji, najdete pa ga dvorani 2
v ljubljanskem BTC-ju.
CER je odgovor na zahtevne gospodarske in socialne razmere, ki nas
silijo k varčevanju in odgovornejšemu
ravnanju z naravnimi viri.
Naloga centra je strankam ponuditi celovito rešitev na področju energetske učinkovitosti bivalnih enot.
Statistični podatki prikazujejo sliko
»energetske podhranjenosti«, saj kar
70 odstotkov slovenskih domov kaže
izredno skromno uporabo izolativnih
materialov in neustreznih sistemov za
ogrevanje.

Velika izbira naprednih
sistemov ogrevanja
Petrol v tem centru skrbi za
področje ogrevanja. V njem strankam
svetujejo pri učinkoviti in varčni izbiri
ter uporabi energentov, ogrevalnih in
hladilnih sistemov. Petrol je v svojo ponudbo uvrstil široko izbiro proizvodov

Prihranite pri ogrevanju
in nakupu – izkoristite
nepovratna sredstva
EKO SKLADA

priznanih slovenskih in tujih partnerskih podjetij, ki ponujajo sodobne,
okolju prijazne in energetsko izredno
učinkovite načine ogrevanja.
Ogledate si lahko različne tipe peči
za ogrevanje, toplotne črpalke, termo
solarne sisteme, IR-panele, male čistilne naprave in plinohrame.
Z obiskom CER-a se boste prepričali, da lahko veliko prihranite pri

energentih za toplino doma. Pri nakupu sistemov za ogrevanje boste lahko
izkoristili različne dodatne ugodnosti paketne ponudbe, popuste in
plačilne pogoje.
Trenutno lahko dobite tudi do
25 odstotkov nepovratnih sredstev
Eko sklada za vse pakete, uvrščene
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, s čimer bo vaš nakup ogrevalnega
sistema resnično ugoden.
Več o Petrolovih energetsko učinkovitih in okolju prijaznih rešitvah za
dom lahko najdete na spletnem mestu www.petrol.si/energija-za-dom
in na brezplačni številki 080 22 66
oziroma nas obiščete v Centru energetskih rešitev v ljubljanskem BTC-ju
– dvorana 2.

NOVO, SAMO PRI PETROLU – prvak v prihrankih za
ogrevanje sanitarne vode
Z marcem 2013 si lahko le pri Petrolu zagotovite
toplotno črpalko TČ-300 VZ/E ECO za ogrevanje
sanitarne vode, ki je po svoji učinkovitosti in
prihrankih edinstvena v Evropi.
Kot plod slovenskega znanja dosega neverjetno
grelno število (COP) 4,5! Povedano drugače, za vsako
vloženo kilovatno uro električne energije pridobimo
kar do 4,5 kWh toplote.
Poleg izrednih prihrankov, vas bo razveselila tudi
odlično ponudba z Eko skladom.
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eNeRGe

ZELENE

TskI Pak

K O M P L E eT
T

do

Petrolovi celoviti paketi
energetskih rešitev za učinkovito
in varčno ogrevanje doma.

letnega prihranka*

Kotel za centralno ogrevanje
BIODOM 27 m 2010
*Pri uporabi predstavljenega energetskega
kompleta, v primerjavi z uporabo peči na olje.

REŠITVE

70%
PAKET KOMPLET
VKLJUČUJE:

Za centralno ogrevanje
vašega doma s peleti.

• dobavo, dostavo, osnovno
montažo in zagon
• dodatne popuste v obliki
bonov za Petrolove energente
• do 3-letno garancijo
• možnost plačila na obroke
• dodatna nepovratna sredstva
do 25 % upravičenih
stroškov/ekosklad

• Termična moč od 7,8 do
30,6 kW
• Izkoristek nad 92 %,
rezervoar za 210 kg peletov
• Dimenzije V/Š/G (cm):
142 x 100 x 80
• Ogrevalna površina
od 80 do 450 m2

Brezplačno svetovanje v
CENTRU ENERGETSKIH REŠITEV
(BTC Ljubljana, Dvorana 2).
Več informacij na 01 4714 911

TČ TERMOTEHNIKA 300-VZ/E ECO

Na voljo tudi ostali
termosolarni sistemi.

Toplotna črpalka za celoletno samostojno
ogrevanje sanitarne vode.

4,5

COP
do

Termosolarni sistem HIDRIA ECO 300/2
Za pripravo tople sanitarne vode in/ali
dogrevanja hiše.

EDINSTVENO V
EVROPI!

odlično ponudbo z nepovratnimi sredstvi ekosklada.

www.petrol.si/energija-za-dom

Nadaljevanje članka s 25. strani

Energija in ekologija
oksid in dušikovi oksidi, ti plini pa kasneje reagirajo z vodno paro v oblakih
in formirajo kapljice žveplove ter dušikove kisline, ki na zemljo padejo kot
kisli dež.
Odstotek uporabe ekološko sprejemljivih obnovljivih virov energije
na globalni ravni je še vedno zanemarljiv. Med poskusi zmanjševanja
vpliva koriščenja energije na klimatske spremembe je najpomembnejši
Kjotski protokol, mednarodni sporazum konvencije Združenih narodov o
spremembah podnebja. V tem sporazumu so države podpisnice postavile
zavezujoče obveznosti industrijskih
držav za zmanjšanje toplogrednih
plinov. Cilj tega mednarodnega okoljevarstvenega sporazuma je stabilizacija koncentracij toplogrednih
plinov v atmosferi na nivo, ki bo preprečil nevarno antropogeno posega-

nje v klimatski sistem. Sporazum je
bil sprejet 11. decembra, leta 1997 v
Kjotu na Japonskem, v veljavnost pa
je stopil 16. februarja, leta 2005. Do
konca leta 2011 je sporazum podpisalo in ratificiralo 191 držav. Države
podpisnice so se zavezale, da bodo
zmanjšale izpuste štirih toplogrednih
plinov (ogljikovega dioksida, metana, dušikovega oksida in žveplovega
heksafluorida) za povprečno 5,2% v
obdobju 2008-2012. Ker ZDA niso ratificirale sporazuma, je ta odstotek pa-

del na 4,2. Na Konferenci za klimatske
spremembe Združenih narodov 8.decembra letos so se podpisnice strinjale, da se protokol podaljša za osem let
do leta 2020. Podaljšanje pa bo zajelo le 15% svetovnih emisij, saj ga niso
sprejele Rusija, Belorusija, Japonska,
Nova Zelandija in Združene države.
Prav tako tudi države v razvoju, kot so
Kitajska, Indija, Brazilija in druge, po
sporazumu nimajo določenih zavezujočih ciljev zmanjšanja emisij.
Iskanje in razvoj obnovljivih virov 

Nadaljevanje članka na 44 strani
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HASSFURT (Nemčija), 23. - 25. januar 2013
V dneh od 23. - 25. januarja 2013
je bila organizirana zanimiva strokovna ekskurzija k največjemu proizvajalcu večplastnih cevi in fitingov na
svetu, firmi UPONOR Rohrsysteme
GmbH, Nemčija. Obisk je organiziralo podjetje TITAN d.d. iz Kamnika, kot
generalni zastopnik firme UPONOR
v Sloveniji. Udeleženci ekskurzije so
bili instalaterji in projektanti iz cele
Slovenije.
Predstavniki podjetja UPONOR
so nam predstavili sistem večplastnih cevi UPONOR MLCP kot sistem
za univerzalno uporabo, saj ta večplastni sistem pokriva vsa področja
strojnih instalacij: vodovod, radiatorsko ogrevanje in ploskovno ogrevanje. Poudarjen je bil glavni moto sistema: čimbolj enostavna, zanesljiva
in varna montaža, ob uporabi visoko kvalitetnih elementov ter orodij.
Večplastni sistem UPONOR MLCP
je eden redkih sistemov večplastnih
cevi, ki ima lasten in skupen razvoj
cevi ter fitingov in je edini, ki zagotavlja varnost pri tlačnem preizkusu.
Poleg slednjega so nam predstavniki podjetja UPONOR predstavili tudi
sistem UPONOR PE-Xa, ki prav tako
pokriva vsa področja strojnih instalacij: vodovod, radiatorsko ogrevanje in

ploskovno ogrevanje. Posebnost tega
sistema je sistem spajanja Quick&Easy,
ki zagotavlja enostavno, hitro in zanesljivo spajanje.
Najbolj zanimivi del ekskurzije je
bil prav gotovo ogled proizvodnje
cevi in fitingov UPONOR MLCP.
Proizvodni obrat za izdelavo cevi
UPONOR MLCP je sodobno zasnovan
obrat, ki je bil zgrajen leta 1999, v mestu Zella Mehlis, Nemčija. Proizvodni
obrat velja za največji proizvodni center večplastnih cevi na svetu, s tedensko proizvodno kapaciteto do 2 mio.
metrov cevi. Proizvodnja cevi je avtomatizirana in pod stalno kontrolo kvalitete. Na proizvodnji liniji se nahajajo
kontrolna mesta za kontrolo kvalitete
površine, zunanjega premera cevi, difuzijske tesnosti, notranje prehodnosti cevi, kvalitete izdelanega prekriv-

nega spoja aluminija … Poleg tega
se vse cevi še redno pregledujejo v
lastnih laboratorijih in neodvisnih institutih. Rezultat tega so certifikati o
ustreznosti, ki zagotavljajo varno in
zanesljivo uporabo.
Proizvodnja fitingov in uprava se
nahaja v mestu Hassfurt, kjer izdelajo
večino fitingov in spojnih elementov.
V tem obratu se nahajajo praktično
vsi visoko produktivni stroji, od avtomatskih kovaških stiskalnic, do obdelovalnih centrov, stružnic, montažnih
centrov…
Seveda pa brez športnega druženja ni šlo, saj je TITAN d.d. organiziral
tekmovanje v kartingu za vse udeležence ekskurzije. Ob napetem in izenačenem tekmovanju je z minimalno
prednostjo zmagal g. Peter GUČEK.
Čestitamo!
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Poganjajmo znanje!
Ob praznovanju jubilejne 50-letnice delovanja organizira podjetje
Kolektor prvi mednarodni nagradni natečaj.
Mednarodni in v svetu priznani
koncern Kolektor iz Idrije, v sklopu
praznovanja svoje jubilejne 50-letnice delovanja kot »generator idej
in inovacij«, v letu 2013 prvič objavlja mednarodni nagradni natečaj
za diplomante širom sveta. Osnovni
namen natečaja je spodbujanje raziskovalnega dela študentov in nagrajevanje njihovih zaključnih nalog, tj.
inovativnih rešitev s področja mobilnosti prihodnosti, samozadostnih
stavb prihodnosti ter energetske
oskrbe v prihodnosti. »Poganjajmo
znanje« sovpada s Kolektorjevo vizijo o generiranju znanja in vključevanju mladih v iskanje rešitev za boljšo
prihodnost.
»V koncernu Kolektor že leta načrtno vlagamo v inovativnost in jo tudi
spodbujamo. Zavedamo se namreč,
da je lahko prav vsaka sveža ideja
osnova za napredek. Realizacija ključnih idej omogoča, da kot Kolektor
ostajamo pomemben korak pred konkurenco, zato je povsem samoumevno, da smo se na prelomnici, dolgi pol
stoletja, odločili izpeljati tudi mednarodni natečaj Poganjajmo znanje za
diplomante tehničnih usmeritev širom sveta.« Zagon natečaja je v letu
praznovanja 50-letnice delovanja pospremil Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor.
Natečaj »Poganjajmo
znanje« je prvi Kolektorjev mednarodni

Tematski sklopi natečaja so:
mobilnost prihodnosti,
samozadostne stavbe
prihodnosti in energetska
oskrba prihodnosti
nagradni natečaj, h kateremu lahko s
svojimi strokovnimi zaključnimi nalogami pristopijo diplomanti tehničnih
fakultet z že opravljenimi obveznostmi za pridobitev 7. stopnje izobrazbe, in sicer primarno v državah BIH,
Nemčiji, Republiki Koreji in Sloveniji,
torej na tržiščih, kjer že več let uspešno delujejo številne Kolektorjeve
družbe. Kljub temu da je, kot omenjeno, natečaj primarno namenjen diplomantom omenjenih tržišč in fakultet,
pa lahko k natečaju pristopijo vsi diplomanti, ki izpolnjujejo natečajne
pogoje.
Diplomanti in študenti fakultet
lahko preko spletne strani natečaja do
13. maja 2013 prijavijo svoje zaključne
naloge(oziroma temo zaključne naloge). Več o natečaju na www.poganjajmoznanje.com.
Oddane prijave in naloge bo pregledala in ocenila mednarodna strokovna komisija, ki ji bo predsedoval
Radovan Bolko, glavni izvršni direktor koncerna Kolektor. Komisija bo
nagradila skupno 3 najboljše prijave (v vsakem od razpisanih tematskih

sklopov po eno). Ti bodo poleg denarnih nagrad 1.000 € neto oziroma 1.500
€ neto (zmagovalec) prejeli tudi priznanja za sodelovanje in dosežek, ki
služi kot referenca pri nadaljnjem iskanju zaposlitve ter kritje stroškov obiska Slovenije, kjer bo meseca decembra 2013 uradna podelitev nagrad.

Prijava je mogoča do
13. 5. 2013 na
www.poganjajmoznanje.
com

Kolektor, s sedežem v Idriji, je v
50 letih svojega delovanja prerasel v
priznan in uspešen mednarodni koncern, ki se vsak dan znova zaveda velikosti in obsežnosti pomena vlaganja v znanje ter razvoj, v sveže ideje in
mlade, potencialne strokovnjake. Kot
tak gradi okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in razvoj inovativnih idej. Ideje
uspešno realizira in jih ciljno usmerja v
ključne segmente delovanja lastne organizacije ter v nadgradnjo rešitev za
kupce. Hkrati najnaprednejše rešitve
aktivno uvaja tudi v stroko.
Polonca Pagon,
vodja marketinga za poslovni diviziji,
koncern Kolektor
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Nov pristop na področju
reguliranja povratka z
regulatorji PROMATIC ACC in
SCC
Kdaj potrebujemo regulacijo povratnega
voda?
Pri uporabi kotlov na lesno biomaso, še posebej pri kotlih na polena, ki delujejo s konstantno močjo, je potrebno
v ogrevalni sistem vgraditi hranilnik toplote.
Hranilnik toplote ima dve ključni nalogi in sicer da:
 prevzame presežek toplotne energije iz kotla,
 vrača akumulirano toploto in omogoča neprekinjeno
ogrevanje prostorov tudi v času, ko kotel ne obratuje.
Pri povezavi kotla in hranilnika toplote je potrebno vgraditi regulator za varovanje minimalne temperature povratnega voda kotla.
Regulator minimalne povratne temperature kotla je potreben iz dveh razlogov:
 preprečuje, da v kotlu ne nastaja škodljivi kondenz zaradi prenizke povratne temperature,
 zagotavlja potrebno delovno temperaturo kotla in s
tem pravilno delovanje ogrevalnega sistema in polnjenje
hranilnika.

Regulatorji PROMATIC ACC in SCC na
inovativen način rešujejo težave pri
reguliranju povratnega voda

 omogočajo nastavitve želene temperature povratnega voda, kakor tudi nastavitev izbire različnih načinov
delovanja,
 regulatorji prikazujejo signalizacijo delovanja, izmerjene in želene temperature povratnega voda, kakor tudi temperaturo kotla in hranilnika (odvisno od tipa regulatorja),
 na voljo so posebne servisne nastavitve, ki omogočajo
natančno prilagoditev regulacije glede na dinamično karakteristiko regulacijske zanke,
 vgrajena je tudi diagnostika in prikaz napak v primeru okvare tipal.

Razlike med regulatorji PROMATIC ACC in
SCC
Elektronski regulatorji konstantne temperature
PROMATIC ACC so vgrajeni neposredno v ohišje motornega pogona in predstavljajo izjemno kompaktno napravo, ki omogoča hitro in enostavno montažo. Regulatorji
PROMATIC ACC so primerni za uporabo v manjših in srednje
velike ogrevalnih sistemih.
Za vse vrste, predvsem pa za srednje velike in velike ogrevalne sisteme, priporočamo uporabo regulatorjev
PROMATIC SCC, ki so vgrajeni v samostojno ohišje za mon-

Za regulacijo povratnega voda v kotel in polnjenje hranilnika so se v preteklosti večinoma uporabljali termostatski regulacijski ventili. Pomanjkljivosti take rešitve se kažejo
v razmeroma nenatančni regulaciji temperature. Vrednost
temperature ni mogoče spreminjati oziroma prilagoditi različnim zahtevam kotlov. Ena izmed slabosti je tudi ta, da takšna izvedba ni reševala krmiljenja obtočne črpalke.
Vse naštete težave in pomanjkljivosti odpravimo z uporabo novih, prav za ta namen razvitih elektronskih regulatorjev konstantne temperature PROMATIC ACC10, ACC20 in
SCC30 ter SCC40.

Prednosti regulatorjev PROMATIC ACC in
SCC - dodatne zmožnosti
 Elektronski regulatorji konstantne temperature
PROMATIC ACC in SCC pa imajo še kopico drugih prednosti:
 uporabimo jih lahko tako za male, srednje in velike
ogrevalne sisteme,

regulator PROMATIC SCC40
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tažo na steno ali plašč kotla. Pri tej izvedbi regulatorjev se
za krmiljenje mešalnega ventila uporabljajo standardni motorni pogoni.

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

regulator PROMATIC ACC

PROMATIC ACC20
PROMATIC ACC20 poleg regulacije mešalnega ventila
zajema tudi krmiljenje obtočne črpalke.

PROMATIC SCC30
Regulatorji PROMATIC SCC30 so po zmogljivosti nadgradnja regulatorjev ACC20 in omogočajo, poleg regulacije povratne temperature in krmiljenja obtočne črpalke, še
nadzor delovanja peletnega kotla, s ciljem doseganja čim
manjšega števila vklopov kotla in optimalne uporabe hranilnika toplote.

PROMATIC SCC40
Regulatorji PROMATIC SCC40 so najbolj zmogljivi in poleg vseh funkcij PROMATIC-a SCC30 omogočajo še dvo-stopenjsko ali kaskadno vodenje hranilnika toplote. S tehniko
kaskadne regulacije optimiramo zagonski čas v sistemih z
enim hranilnikom oziroma zagotavljamo optimalen proces
polnjenja in praznjenja v sistemih z dvema ali več hranilniki toplote.
Jože Hertiš, tehnični direktor

CENTER

varčnega ogrevanja

PROMATIC ACC

Regulatorji polnjenja hranilnika

PROMATIC SCC

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

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

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

• Omogoča hitro polnjenje
hranilnika.

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

Ko pomislite na ogrevanje, pomislite na Seltron!
Obiščite nas na sejmu DOM v dvorani B (preddverje marmorne dvorane),
prostor številka 2, od 12. do 17. marca!

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

T: 02 / 671 96 00
E: info@seltron.si
S: www.seltron.si
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Kaj ponuditi
investitorju pri
obnovi starejših
objektov in
novogradenj
Želje
Obnova ogrevalnih sistemov starejših hiš je običajno
zahtevni projekt, kjer je v sistemu potrebno združiti več
nasprotujočih si želja. V sistem je potrebno vgraditi izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot je izkoriščanje toplote
zunanjega zraka do najnižjih temperatur, hkrati pa je potrebno vključiti tudi toploto sonca, kadar je ta na razpolago. Sistem mora zagotoviti ogrevanje objekta in seveda sanitarne vode. Ne glede na ogrevalni sistem objekta, mora
biti omogočeno krmiljenje ogrevanja radiatorjev ali talnega ogrevanja, seveda v odvisnosti od zunanje temperature
(vremensko krmiljeno ogrevanje).

Rešitev
Čas je denar, zato mora biti sistem čim enostavnejši
za vgradnjo. Tak sistem je vgradnja toplotne črpalke NIBE
F2300, zrak/voda, kateri se prigradi hranilnik VVM 500, ki je

tudi bojler. Predlagana rešitev ima veliko prednosti, naj naštejem samo nekatere:
Toplotna črpalka z visokim izkoristkom (COP) do najnižjih zunanjih temperatur, celo do -25 °C, vgrajena je tehnika
EVI. Najvišja temperatura ogrevanja je do 65 °C, pri temperaturah pod -10 °C pa 63 °C. Dvostopenjski ventilator zagotavlja izredno nizko šumnost. Vgrajena je posoda za odvod kondenzata, na katero lahko priključite odvodno cev z
ogrevanjem.
Hranilnik VVM 500 ima vgrajene cel kup opreme, praktično je to že izvedena kotlovnica, katero je potrebno povezati
s cevmi na sistem ogrevanja in na toplotno črpalko.
Možnost enostavnega priklopa morebitnega obstoječega ogrevalnega kotla, njegovo krmiljenje pa prevzame regulacija toplotne črpalke.
Vgrajen je stopenjski električni grelnik za ogrevalne konice, če bi bilo potrebno, lahko pa se tudi ne vgradi.
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Regulacija, ki podpira radiatorsko ali talno ogrevanje,
glede na zunanjo temperaturo (vgrajen je mešalni ventil).
Vgrajene so obtočne črpalke za toplotno črpalko in ogrevalni sistem ter priključek za ekspanzijsko posodo
Ogrevanje sanitarne vode je vedno prioriteta, zaradi cevnega prenosnika ogrevanja sanitarne vode pa je nevarnost
legionele nična.
Glede na tip hranilnika, ki ga želimo vgraditi, so vgrajeni
priključki za ekspanzijsko posodo, solarne kolektorje, obstoječi kotel na olje in drugi. NIBE™ F2300 je toplotna črpalka
nove generacije, zrak/voda. Namenjena je predvsem večjim
porabnikom energije, kot so večja stanovanja, stanovanjske
hiše, večstanovanjski in industrijski objekti. Zasnovana je za

ve do toplotne črpalke in ogrevalni sistem ter povezavo do
hladne in tople sanitarne vode.

Zanesljivo delovanje in dolgo jamčenje
Toplotne črpalke NIBE, zrak/voda, so izredno zanesljive,
kar dokazuje tudi petletno jamčenje, hkrati pa v KNUT d.o.o.
nudimo instalaterjem, s svojim preko 20 letnim delovanjem
na področju toplotnih črpalk in ogrevalnih sistemov, vso
podporo, ki bi jo eventuelno potrebovali.
Drago Škantelj
KNUT d.o.o.

hladno skandinavsko podnebje.

Prekomernost slovenskega ribolova

Sprejemljiva investicija

Greenpeace je z novo akcijo opozoril na preomernost
slovenskega ribolova in pozval na trajnostne rešitve problema. Greenpeace je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
v okviru kampanje »Ustavimo prekomerni ribolov«, z aktivnostmi opozoril na obstoječi problem netrajnostnega
izlova ribjih staležev v evropskih vodah. Obenem so ministra Bogoviča pozvali, da se v okviru reforme skupne ribiške politike EU zavzame za trajnostne rešitve.
Vodja Greenpeace v Sloveniji, mag. Nina Štros, je komentirala: »Slovenija se uvršča med ribiške narode. S to
dejavnostjo je povezana naša kulturna identiteta, pa tudi
preživetje ribičev, ki so od tega naravnega vira odvisni.
Ravno za to moramo ta naravni vir zaščititi za prihodnje
rodove, 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 glavno vodilo naših politikov, ki se prav sedaj ukvarjajo z reformo skupne ribiške politike EU. Morda
je to naša zadnja priložnost.«

Zaradi visokega izkoristka toplotne črpalke je nepovratna subvencija države 1.500 €, stroški vgradnje pa so znižani
na minimum, saj hranilnik vsebuje vse elemente, ki so potrebni v sistemu. Izvesti je potrebno samo ustrezne poveza-
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Toplotne črpalke –
več kot le »trendy« sistem
Energetska raba je zagotovo eden izmed najpomembnejših področij, katere obravnavamo danes in jih bomo
tudi jutri. Približno 40% vse porabljene primarne energije
v Evropi je v gradbenem sektorju, globalno segrevanje pa
je med drugim tudi posledica našega urejenega bivalnega prostora. Okolju prijazne sisteme ogrevanja je potrebno uvesti v velikem obsegu, da bo dosežen cilj, ki nam ga je
zadal Kjotski sporazum: zmanjšati emisije toplogrednih plinov in CO2. Spodbude nacionalnih programov, kot so denimo spodbude EKOSKLADA RS, so zagotovo pravilen način
spodbujanja in usmerjanja strank pri izbiri energetsko učinkovitih izdelkov.
Toplotne črpalke veljajo za enega izmed najbolj energetsko učinkovitih sistemov za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode. Strm vzpon cen nafte, nedefinirana cenovna prihodnost ostalih fosilnih goriv in dvig okoljskih energetskih davkov, so le nekateri izmed razlogov, zakaj se trg
toplotnih črpalk tako pospešeno razvija. Toplotna črpalka
je skupni izraz za zelo široko paleto izdelkov, ki uporabljajo
enako delovno načelo – Carnotov proces.
Nekatere toplotne črpalke ne omogočajo samo ogrevanja, pač pa tudi hlajenje, kar postavlja takšne sisteme v
ospredje in jih dela edinstvene. Več vročinskih valov v poletju 2003, ki so prizadeli zahodno in srednjo Evropo, je povzročilo več kot 35.000 smrtnih žrtev, predvsem v državah
zahodne Evrope. Iz tega stališča hlajenje stavbe ni več le
stvar udobja in prestiža, pač pa tudi nuja za človekovo dobro počutje in, navsezadnje, preživetje v vročih poletnih
dneh. Vročina ne prizanaša nikomur, še najmanj pa dojenčkom, majhnim otrokom in starostnikom ter tudi kroničnim
bolnikom.

Obstaja več različnih vrst toplotnih črpalk, ki se med seboj razlikujejo po mediju, ki ga koristijo - podtalna voda,
zemlja v okolici objekta ali pa zrak. Skupna učinkovitost sistema toplotne črpalke – koeficient učinkovitosti COP – ni
odvisna le od učinkovitosti naprave. Ena in ista naprava bo
namreč ustvarila različne rezultate učinkovitosti, odvisno od
temperaturnega nivoja vira toplote, sistema za distribucijo
toplote in toplotne potrebe same stavbe, svoje pa prispeva
tudi uporabnik sam. Potreba po usposobljenih in kvalificiranih monterjih je velika, saj ravno ti uporabniku največkrat
priporočijo ter prodajo končni sistem.
Zunanji zrak je daleč najbolj pogost vir toplote za uporabo toplotnih črpalk po vsem svetu. Razlog za to je seveda
neomejena razpoložljivost tega medija in enostavnost hitre montaže, potrebnih pa tudi ni večjih gradbenih posegov okoli objekta. Število proizvajalcev in ponudnikov zračnih toplotnih črpalk eksponentno narašča, njihova kvaliteta
pa močno variira. Dobro oglaševane in za naše okolje manj
primerne so zračne toplotne črpalke z invertersko tehnologijo kompresorja, ki so narejene na osnovi klimatskih naprav. Sami proizvodi za toplejše klimatske razmere niso slabi, ravno nasprotno, odlično delujejo. Težava se pojavi pri
delovanju tega istega proizvoda v naših, celinskih klimatskih razmerah. Že razlike med mediteranskim in celinskim
podnebjem so očitne. Države in območja v mediteranskem
pasu načeloma veljajo za toplejša, za celinsko podnebje
evropskih držav pa so značilni veliki temperaturni odkloni
in štirje letni časi. Iz tega stališča je nemogoče in neprimerno trditi, da bo toplotna črpalka, instalirana denimo nekje
na Dalmaciji delovala popolnoma enako tudi v Sloveniji –
uporabnik take »inverter oziroma klima« toplotne črpalke
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bo lahko razočaran in bo svoje razočaranje nad nakupom
širil tudi med potencialne kupce drugih, ustreznejših toplotnih črpalk.
»Klima oz. inverter« toplotne črpalke so najbolj prepoznavne po svojem izgledu. Zunanja enota toplotne črpalke je podobna zunanji enoti klima naprave, tehnično pa se
precej razlikujejo od »klasičnih oz. ON/OFF« toplotnih črpalk. Vgrajene imajo manjše uparjalnike z manjšimi razmiki
med lamelami. Lamele so pri ON/OFF sistemih razmaknjene med 3,5 do 4,5 mm in postavljene navpično z namenom, da kasneje zaledenijo in v primeru odtaljevanja ledenica lahko odteka. Klima toplotne črpalke začnejo bistveno
prej ledeneti, potreben je le pogoj višje zunanje vlažnosti
pri temperaturnem razponu od -5°C do +5°C. Po standardu EN14511 imajo slabša celoletna grelna števila, ponudniki
pa največkrat navajajo grelno število pri +7°C/+35°C in ne
pri +2°C/+35°C, kot bi bilo bolj smotrno. Klima toplotne črpalke dobro obratujejo na pogojih toplejšega podnebja, pri
svojem delovanju v našem podnebnem okolju pa potrebujejo večjo pomoč vgrajenega električnega grelca – ta prvič
pomaga pri pokritju toplotnih potreb stavbe, drugič pa pri
pogostejšem odtaljevanju zunanje enote. Ravno ta pomoč
dodatnega električnega grelca pa uporabnika klima toplotne črpalke drago stane. Stroški obratovanja niso tisti predvideni in preračunani s strani instalaterja ali prodajalca, pač
pa znatno višji. Vsa ta dodatna potrata energije pa prav nič
ni smiselna, saj je investicija v sistem toplotne črpalke dolgoročna in v nobenem primeru nizka. Res je, da so ON/OFF

zračne toplotne črpalke načeloma dražje, imajo večjo in samostojno zunanjo enoto, so pa tudi največkrat narejene v
Evropi, dimenzionirane vsaj na celinsko, če ne že alpsko podnebje in zagotovo zadostijo pričakovanjem uporabnika – ti
pa so: nizki stroški za ogrevanje, visok COP na letni ravni,
zagotovljeno udobje in visoka kvaliteta, ki jo je pričakoval
in plačal.
Večji trgi so že doživeli obdobje slabega ugleda sistemov
toplotnih črpalk ravno zaradi pomanjkanja kvalificiranih instalaterjev in prevelikega števila nepodučenih kupcev, ki na
svojo investicijo gledajo preveč skozi oči višine začetnega
vložka. Dejstvo, da je poceni nakup vedno bil drag nakup,
tudi danes velja. In tako bo tudi v bodoče.
Dejan Cepič, udis

Zakaj Vaillant?
Ker ima inovacija svoje ime - geoTHERM VWL S
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SEJEMSKA POMLAD V
GORNJI RADGONI
Od četrtka , 4. do nedelje
7. aprila 2013, bo na Pomurskem sejmu v Gornji
Radgoni Pomladni sejem
povezal sejem gradbeništva MEGRA, ki ima več kot
tridesetletno tradicijo, s
sejmom energetike ENGRA,
sejmom komunale, urejanja
okolja in ekologije KOGRA
ter s Pomursko obrtno- podjetniškim sejmom POS.

Razstavni prostori bodo
gradbišče posla
Sejem gradbeništva MEGRA bo
predstavil ponudbo za trajnostno graditeljstvo, energetsko sanacijo stavb
in smotrno rabo materialov. V večjem
obsegu kot leto poprej, se bodo predstavila gradbena podjetja in podjetja z
gradbeno mehanizacijo, sejem pa bo
ponujal tudi druge novosti s področja
orodij, opreme, materialov, kritin, izolacij, stavbnega pohištva in gradnje
ter obnove, ki so prijazne človeku in
okolju.
Sejem energetike ENGRA bo ponujal najnovejša znanja, izdelke in storitve za učinkovito rabo energije v stavbah s pomočjo naprednih energetskih
sistemov, s čim večjim deležem obnovljivih virov energije. Energetsko
umnost bo širil z vsakodnevnimi brezplačnimi individualnimi svetovanji za
obiskovalce in s predstavitvami subvencij za varčevanje z energijo ter uvajanjem obnovljivih virov.
Pomurski obrtno- podjetniški sejem POS bo obrtnike in podjetnike
združil v skupno ponudbo za investitorje in lastnike objektov v obmejni regiji Slovenije, Avstrije, Hrvaške

ter Madžarske. Poudarek bo na izdelkih in storitvah za gradbeništvo,
na obnovljivih virih energije, zaključnih graditeljskih delih, instalacijah, na vzdrževanju bivališč, urejanju njihove okolice ter skrbi za okolje.
Spremljali ga bodo: obrtniška ulica s
prikazi dela, storitev in izdelkov članov
sekcij Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predstavitev obrtniških
poklicev in nasveti za izobraževanje,
predstavitev novih obrtnih dejavnosti
ter koristne informacije za ustanavljanje in vodenje podjetij, ter srečanje
obrtnikov in podjetnikov iz sosedskih
držav. Sodelovali bodo tudi obrtniki iz
sosednje Hrvaške.

Strokovni posveti bodo
stičišče novih spoznanj in
koristnih povezav
Predstavljamo vam najbolj zanimive in pomembne dogodke na sejmu:

Petek, 5. april 2013
Dan energetike, dan
obnovljivih virov energije,
dan lesa, dan
izobraževanja, dan
inženirske zbornice
Slovenije
 9.00 – 14.00 / dvorana 2
 Trajnostna gradnja in trajnostna
energetska obnova
 Kako podaljšati življenjsko dobo lesenih konstrukcij?
 Lesni kompoziti za gradnjo
 Praktične izkušnje pri gradnji z lesom in energetski sanaciji stavb z
lesom
 Smernice za trajnostno gradnjo
 Pilotna uporaba meril za trajnostno gradnjo – FP7 Open house
 Primeri dobrih praks energetske

sanacije in ekološkega projektiranja
 - Build up Skills - Kako najhitreje do
potrebnih znanj in veščin za izvajalce
skoraj nič energijskih hiš?

Vse dni sejma:
Skupni svetovalni prostor
ENSVET / hala B
Razstavni prostor ZRMK / hala A
Brezplačna svetovanja občanom
za naložbe in pridobivanje finančnih
vzpodbud za večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije, na področje energetike, sanacij,
gradnje in statike.
Izvajalca: Gradbeni inštitut ZRMK
in Energetsko svetovanje za občane
ENSVET.

9.00 - 18. 00 / hala B,
razstavni prostor EKO
SKLAD
Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, bo svetoval, kako do ugodnih
kreditov in nepovratnih finančnih
spodbud za naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih
virov energije v stanovanjskih stavbah ter za električna baterijska vozila.

Vsak dan med 10. in 18.
uro / hala B
ENSVET bo obiskovalcem sejma
svetoval učinkovito rabo energije
in obnovljivih virov za stanovanjske
stavbe (kako napraviti dom kar najbolj
energijsko učinkovit, toplotna zaščita
stavbnega ovoja, vgradnja energijsko
učinkovitega zunanjega stavbnega
pohištva, sodobnih kurilnih naprav,
sistemov za souporabo obnovljivih
virov energije in naprav za ogrevanje,
hlajenje ter prezračevanje stanovanjskih stavb … )

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

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

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

Pametna tehnologija pomeni nižje stroške
ogrevanja
Glede na študijo, ki jo je opravil profesor dr. Hirschberg
z Visoke strokovne šole iz Aachna, lahko zamenjava klasičnih termostatskih glav z elektronskimi termostatskimi glavami living connect® zmanjša porabo energije za ogrevanje
za 23%. Če pa se z njimi nadomesti ročne radiatorske ventile,
so lahko prihranki tudi do 46%.
Radiatorske termostatske glave so eden najpomembnejših elementov energetske učinkovitosti, nova digitalna
izvedba pa je spremenila termostatsko glavo iz mehanične
oz. analogne v funkcionalno inteligentno domačo tehnologijo. Zdaj je možno poleg regulacije temperature prostora,
ogrevanje dóma tudi časovno optimirati.

Nove elektronske termostatske glave so polne inovativnih funkcij, ena od njih je tudi sposobnost zaznati odprto
okno in samodejno izključiti ogrevanje. Na ta način resnično
optimizirate porabo energije in stroške.
Living connect® je tudi najmanjša elektronska termostatska glava na tržišču in v letu 2010 je bila za svojo elegantno
gladko obliko in funkcionalnost nagrajena s prestižno nagrado Reddot design.
Living connect® je del celotne družine izdelkov Living
by Danfoss, ki jih sestavljata še samostojna elektronska termostatska glava Living eco® in klasična termostatska glava
Living design®.
Danfoss d.o.o.
Milan Pogačar, 041 781 051
www.ogrevanje.danfoss.com
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

3 rešitve
glede na vaše potrebe

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

TM

TM

TM

www.ogrevanje.danfoss.com
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Lepilo Armaflex RS850 in
lepilo Armaflex Ultima RS850: visoko
kvalitetna lepila v gelu,
ki ne kapljajo, izdelana v Armacellu
Hitrejša in bolj čista uporaba ter zmanjšana emisija hlapov v času,
ko se ne uporablja
Nova generacija lepil Armaflex RS850 postavlja nove standarde pri instalaciji elastomernih izolacijskih materialov. Visoko kvalitetna lepila, ki ne kapljajo, se lahko hitreje nanašajo, bolj čisto kot standardni proizvodi. Ta tiksotropska lepila v gelu se ne mešajo in so zelo viskozna. Ker minimalno
izhlapevajo, ko niso v uporabi, so lepila Armaflex RS850 še posebej uporabna za delo v delavnicah in zaprtih prostorih. Enokomponentna lepila se lahko
uporabljajo na delovni temperature medija od - 40 do +70 °C. V primerjavi s
standardnimi proizvodi imajo daljši rok trajanja in se lahko skladiščijo do treh
let (Lepilo Armaflex RS850) in do 15 mesecev (Lepilo Armaflex Ultima RS850).

Ne kaplja; gelasta oblika novih lepil Armaflex jim omogoča enostaven, enakomeren in ekonomičen nanos.

Medtem ko je Lepilo Armaflex
Ultima RS850 specialno razvit za instalacijo izolacije Armaflex Ultima
in ostalih izolacijskih materialov
na osnovi Armaprene® sintetične
gume, se za vse ostale proizvode
Armaflex (razen HT/Armaflex) lahko za instalacijo izolacije uporablja
lepilo Armaflex RS850. Nova lepi-
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ZANESLJIVA
INSTALACIJA
UČINKOVITA TOPLOTNA IN ZVOČNA KOMBINACIJA

ArmaSound® industrijski sistem je prvi izolacijski
sistem,ki združuje toplotno in zvočno izolacijo v
enem proizvodu.
Ta rešitev zmanjšuje potrebno debelino izolacije in
krajša čas instalacije.
Pozabite na tradicionalne proizvode. Nov standard
vam nudi kvaliteto, fleksibilno in učinkovito rešitev instalirajte ga in zaupajte.
Tel.: 041 635 991
mile.stanovnik@armacell.com

la Armaflex so rezultat intenzivnega
preiskovalnega- razvojnega dela in
so bila izpostavljena številnim testom
uporabe. Lepila odlično dopolnjujejo
program poznanih in uveljaljenih lepil Armaflex 520 ter Armaflex HT625.
Lepilo Armaflex Ultima RS850 je
doživelo izjemen uspeh na prvi predstavitvi na sejmu ISO’12 v Koelnu.
Oba proizvoda sta že na voljo.

Armaflex.si
Posebne prednosti elastomernih
izolacijskih materialov niso samo njihove tehnične karakteristike, ampak
so zaradi njihove fleksibilnosti, enostavnosti instalacije, tudi prijazni za
uporabnika. Pri instalaciji izolacijskih
materialov lepilo in lepljenje igrata
pomembno vlogo.
Z namenom povečanja zanesljivosti in kvalitete instalacij, Armacell

že več let uspešno organizira osnovne in nadaljevalne tečaje profesionalnih izolaterjev ter obenem skrbi
za redno obveščanje z inovativnimi
proizvodi.

Algaeus - Prvo vozilo, ki ga poganja gorivo iz alg
Električni avtomobili z gorivnimi celicami le še vprašanje časa!
Avtomobilski
mogotci
Ford, Daimler in Nissan so podpisali sporazum, na podlagi katerega bodo leta 2017 pričeli z
intenzivnim razvojem okolju
prijaznih avtomobilov. Prvi komercialni avtomobili z goriv-

nimi celicami bi lahko na trg
prišli že proti koncu leta 2017
oziroma najkasneje v prvi polovici 2018.
Električni avtomobili bodo
kmalu tudi na naših ulicah
Čeprav se že več let govori
o gorivnih celicah za avtomobile, ki električno energijo proizvajajo neposredno iz vodika,

do sedaj še ni prišlo do njihove
množične proizvodnje in uporabe. Zaradi tega bodo leta
2017 pričeli z intenzivnim razvojem okolju prijaznih avtomobilov. Ker bo razvoj novih
tehnologij potekal pod eno
streho, ni bojazni konkurenčnih rešitev gorivnih celic za avtomobile. Novi avtomobili naj

bi bili cenovno relativno dostopni, saj se bodo tako stroški
razvoja, kot raziskav, enakomerno »porazdelili« med avtomobilskimi giganti Daimler,
Ford in Nissan.
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Do velikih prihrankov
z inovativno tehnologijo
kogeneracij na plin
Podnebne spremembe in vse višji stroški
energije zahtevajo
korenit premislek o
učinkoviti rabi energije
ter uvajanju sodobnih
energetskih rešitev.
Inovativna tehnologija za soproizvodnjo
električne in toplotne
energije danske družbe
EC POWER omogoča izredno učinkovito porabo
goriva, nižje stroške in
ugoden vpliv na okolje.
Družba Butan plin se
na slovenskem tržišču
pojavlja kot ekskluzivni
zastopnik te vrhunske
tehnologije.

enostavno vključiti v obstoječi sistem
ogrevanja skoraj vsake stavbe. Sodi
med eno najbolj kompaktnih enot za
soproizvodnjo oziroma kogeneracijo
na plin v razredu 6–20 kWel in po izračunih porabi 66 % manj goriva kot
običajna elektrarna.
Kogeneracijske enote EC Power
so, v primerjavi z drugimi tovrstnimi
enotami, izjemne tudi z vidika doseženega izkoristka energije, saj se v koristno energijo pretvori kar do 96 % dovedene energije. Velika prednost se
kaže tudi v bistveno nižjih stroških
vzdrževanja in možnosti daljinskega spremljanja delovanja enot.
Sestavljajo jo trije deli: pogonska
enota, razdelilnik toplote Q in nadzorna plošča iQ. Prav slednja inteligentna nadzorna plošča omogoča dobičkonosno poslovanje, saj nenehno
analizira energetske potrebe in zagotavlja hitro prilagoditev na spreminjajočem se energetskemu trgu. Poleg
zavidljivih tehničnih lastnosti so tovrstne enote tudi izredno prilagodljive
za nameščanje, saj jih je zaradi svoje
širine, ki znaša le 75 cm, mogoče namestiti v prav vsako klet.

Skrivnost tehnologije
XRGI®

Učinkovita tehnologija v
praksi

Družba EC Power, s katero sodeluje Butan plin kot ekskluzivni zastopnik kogeneracijskih enot v Sloveniji,
se ponaša s številnimi certifikati in plaketami kvalitete na nemškem trgu.
Svoj izdelek - prilagojeno tehnologijo, imenovano XRGI®- je možno precej

Investicija v tovrstno tehnologijo se izplača vsem objektom, ki potrebujejo ogrevanje vse leto in si prizadevajo zmanjšati svoje stroške. V
Gostinskem podjetju Trojane so v
preteklosti električno energijo kupovali iz omrežja, ogrevali so se s kuril-

nim oljem, kuhali pa na UNP. Hitra rast
cen in želja po bolj povezanih virih
energije so jih prepričali, da poiščejo alternativne načine oskrbe z energijo. V kotlovnici so, v sodelovanju z
družbo Butan plin, vgradili dve kogeneraciji EC Power z električno močjo 15,2 kW, ki v povezavi z zalogovniki toplote, skrbita za okoli 70 do 80
odstotkov toplotnih potreb gostišča,
za preostalo potrebno toploto pa poskrbijo s klasičnim načinom proizvodnje toplote v plinskih kotlih na UNP.
Skupaj lahko v kogeneraciji proizvedejo več kot 30 kWh električne energije na uro, kar prinaša glede na vložena sredstva odličen rezultat, saj letno
privarčujejo več kot 20.000 evrov.
Pomanjkanje sredstev za nove investicije je mogoče dokaj enostavno
premostiti tudi s pogodbenim zagotavljanjem energije oziroma kontraktingom, kot ga najpogosteje imenujemo v praksi, za kar so se odločili
v domu starejših Idila. Namestili so
kogeneracijo na UNP, zmogljivosti približno 30 kW, s katero bodo proizvedli
okrog 120 MWh električne energije.
Proizvedeno električno energijo bodo
porabili za oskrbo lastnega objekta in
s tem prihranili pri strošku električne energije. S pomočjo najema opreme so oskrbo z energijo tako v celoti
zmanjšali za 11 odstotkov.

Učinkovita soproizvodnja
Današnje elektrarne na premog in
plin ter jedrske elektrarne izkoristijo
le tretjino energije. Za razliko od obi-
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čajno velikih elektrarn, ki med proizvodnjo električne energije spuščajo
neporabljeno toploto v ozračje, pa soproizvodne enote oziroma kogeneracije to odvečno energijo uporabljajo
za ogrevanje in tako prihranijo gorivo
ter nenazadnje tudi denar.
Pri soproizvodnji se električna
energija vedno proizvaja v skladu z
enakim načelom: gorivo izgoreva v
motorju z notranjim izgorevanjem.
Energija, ki se sprošča med tem postopkom, poganja generator, ki ga je
mogoče primerjati z dinamom na kolesu. Pri tem nastaja veliko toplote, ki
se hrani v toplotnem izmenjevalniku,
ki jo nato usmeri v toplotni krog in tako
omogoča, da se uporablja za ogrevanje prostorov ali vode. Kogeneracije
so učinkovite prav zato, ker dovod
energije uporabljajo dvojno.
Kogeneracija na plin - tako UNP kot
zemeljski - in tehnologija EC Power je
uporabna za objekte, ki imajo konstantno potrebo po toploti, kot so

Kogeneracijska enota

domovi za ostarele, bolnišnice, šole,
gostinski lokali, pekarne,.. Svoje specifične potrebe in želje lahko preverite pri Butan plinu, kjer vam bodo
brezplačno ocenili vašo trenutno
situacijo ter predlagali rešitev za vaš
konkretni primer.

Več o kogeneracijah najdete
na www.butanplin.si
ali preverite na
soproizvodnja@butanplin.si.
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TERMOGRAFIJA
V človeški naravi je, da človek teži
k čim večji koristi ob najmanjšem možnem vloženem delu. Enako se dogaja
pri bivanju v stavbah, kjer želimo doseči ugodne bivalne pogoje ob kar se
da nizki rabi energije. Pogoj da dosežemo slednje, sta pravilno načrtovanje in kvalitetna izvedba ovoja stavbe.
Prav pri kvalitetni izvedbi ovoja stavbe pa se srečamo s pojmom infrardeča
termografija. Večinoma uporabljamo
kar izraz termografija, pri čemer imamo v mislih infrardečo termografijo.
Termografija je metoda brezkontaktnega merjenja temperature in
njene porazdelitve po površini merjenca v infrardečem spektru elektromagnetnem sevanja, ki je očem
nevidno. S pomočjo termografije v
gradbeništvu učinkovito analiziramo
oz. preverjamo izvedbo ovoja stavbe.
Pregledi in meritve se izvajajo s termografsko kamero.
Podjetje EKOSYSTEM izvaja ter-

Slika 1: Termografski posnetek zunanjega ovoja
neizolirane stavbe (arhiv: Ekosystem d.o.o.)

Temp. zraka

mografske preglede in meritve v
gradbeništvu, energetiki in strojništvu več let in ima veliko izkušenj in
referenc ( več kot 200 objektov ).

Kaj odkrivamo s pomočjo
termografije?
S termografijo v gradbeništvu
odkrivamo predvsem:
 toplotne mostove,
toplotni most je mesto na ovoju stavbe, kjer je prehod toplote povečan,
povedano drugače njegove toplotno
izolacijske lastnosti so bistveno slabše
kot na ostalih mestih.
V osnovi se toplotni mostovi delijo na geometrijske in konstrukcijske.
Geometrijski toplotni most se lahko
pojavi tam, kjer se stikata dve ali več
ploskvi in je zato površina na notranji strani manjša od površine na zunanji strani (npr. rob in vogal stene).
Konstrukcijski toplotni mostovi nastanejo tam, kjer konstrukcijski element

Slika 2: Primer geometrijskega (linijskega)
toplotnega mostu (arhiv: Ekosystem d.o.o.)

stavbe prekine toplotno izolacijo na
ovoju stavbe (npr. neizolirani balkoni,
konzole,…)
Posledica toplotnih mostov je bistveno
nižja površinska temperatura elementa, kar je povod za kondenzacijo vodne
pare iz zraka na notranji površini elementa – t.i. rosišče. Rosišče je temperatura, pri kateri se začne iz vlažnega
zraka izločati voda. Rosišče je odvisno
od vsebnosti vodne pare v zraku t.j. od
relativne vlažnosti zraka in od temperature zraka v prostoru. Odvisnost med
temperaturo zraka in med relativno
zračno vlago je podana v tabeli 1.

Priporočljiva relativna
zračna vlaga v prostoru je
med 40 % in 60 %.
Tabela 1: odvisnost temperature rosišča pri določeni relativni zračni vlažnosti od temperature zraka v prostoru.
Primer: v prostoru z relativno vlažnostjo
60 % in temperaturo zraka 20˚C je temperatura rosišča pri 12˚C.
Kadar je temperatura na notranji površini elementa nižja od rosišča, bo na
tem mestu prišlo do kondenzacije vodne pare. Sčasoma pa se bo na tej površini zagotovo pojavila tudi plesen.
Poleg problema nastanka plesni je
problem tudi propadanje materialov,
ki so zaradi kondenzacije navlaženi.
 napake pri vgradnji izolacije, po
izkušnjah podjetja EKOSYSTEM je ve-

Temperatura rosišča pri določeni relativni zračni vlažnosti
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Pravočasen pregled –
ukrepajmo pred potekom
garancije

Slika 3: Primer pomanjkljive vgradnje toplotne
izolacije (arhiv: Ekosystem d.o.o.)

likokrat vzrok slabših bivalnih razmer
pomanjkljiva vgradnja toplotne izolacije (npr. v mansardnih stanovanjih),
 netesnost ovoja stavbe, termografija služi tudi kot podpora meritvam zrakotesnosti stavbe, saj z njeno
pomočjo odkrijemo mesta kjer stavba
ustrezno ne tesni,
 napake pri vgradnji stavbnega
pohištva,
 napake na cevovodnih ištalacijah (puščanje sistema),
 navlažene površine,
 zamakanje ravnih streh, itd…
Termografija v energetiki in strojništvu pa omogoča odkrivanje naslednjih napak:
 pregrevanje elektroinštalacij,
 pregrevanje elektromotorjev,
 pregrevanje ležajev in jermenskih pogonov,
 neučinkovito gretje ali
ohlajanje,
 neobičajno porazdelitev toplote, itd…

Slika 4: Primer slabe vgradnje strešnega okna
(arhiv: Ekosystem d.o.o.)

Pogoji za termografski
pregled v gradbeništvu
 Pri izvedbi termografskega pregleda moramo upoštevati nekatere
pomembne dejavnike. To so:
 Temperaturna razlika ΔT med zunanjim in notranjim zrakom mora
biti vsaj 15˚C minimalno 5-6 ur pred
pregledom. Večja kot je temperaturna razlika bolj so izraženi kontrasti na
termografskem posnetku. Zaradi tega
se termografski pregledi izvajajo večinoma v zimskem času.
 Objekt mora biti ogrevan na normalno notranjo temperaturo ( cca. 20
˚C) vsaj 12 ur pred pregledom
 Pregled se izvede zgodaj zjutraj
pred sončnim vzhodom ali pa zvečer
minimalno 2 - 3 ure po sončnem zahodu, s tem se eliminira ogretost ovoja
stavbe zaradi vpliva sonca.
 Hitrost vetra mora biti pod 10 m/s,
s tem se eliminira ohlajanje ovoja
stavbe
 Zunanje površine morajo biti suhe

IZDELAVA:

Pomembno je predvsem pravočasno odkrivanje napak, saj lahko se
lahko s pravočasnim termografskim
pregledom stavbe izognemo veliko
težavam in stroškom, ki so posledica
anomalij na ovoju stavbe. V podjetju
EKOSYSTEM žal opažamo, da večina naročnikov termografski pregled
objekta naroči, ko se že kažejo prvi
znaki napak (kondenzacija, plesen,…).
Zato je pomembno, da se izvede termografski še pred potekom garancijske dobe, saj se s tem lahko odkrijejo
skrite napake v objektu, ki jih je dolžan
odpraviti izvajalec.

Tolmačenje posnetkov
izdelava poročila
Rezultat termografskega pregleda objekta je termografsko poročilo. V
podjetju EKOSYSTEM se zavedamo,
da je zelo pomembno predvsem pravilno tolmačenje posnetkov. Za kvalitetno izdelavo pregleda in poročila se
od termografskega preglednika pričakuje, da pozna in razume konstrukcijo
objekta, da pravilno upošteva robne
pogoje ki vplivajo na končni izdelek
(refleksija, emisivnost,…), da izvede
meritev v ustreznih zunanjih pogojih
in da v poročilu objektivno prikaže in
opozori na vse vidne anomalije.
Prav tako se morajo v poročilu navesti točna lokacija objekta, čas

- TERMOGRAFSKIH PREGLEDOV OBJEKTOV,
- ENERGETSKIH IZKAZNIC,
- ELABORATOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE V
STAVBAH,
- ELABORATOV ZAŠČITE PRED HRUPOM V
STAVBAH,
- ŠTUDIJ VARSTVA PRED POŽAROM....
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in pogoji ki so vladali v času pregleda, uporabljena oprema ter dejanska
temperaturna razlika med zunanjim
in notranjim zrakom.
Pri meritvah in pri izdelavi poročila se upošteva standard SIST EN
13187:2000 Toplotne značilnosti stavb
– Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe – Infrardeča
metoda.
Temperature izpisane na termografskih posnetkih so odvisne od sevalnih lastnosti materialov (faktor
emisivnosti) na površini opazovanega objekta. Čeprav so izmerjene temperature s termokamero blizu realnih
vrednosti, je potrebno za še natančnejše meritve uporabiti kontaktne
termometre.
Namen termografije je predvsem
prikazati porazdelitev temperature
po površini, odkrivanje toplotnih mostov , netesnosti stikov, ugotavljanje
izoliranosti oken in vrat ipd.
Barvna skala ob posnetkih preko
izmerjene površinske temperature

kaže na učinkovitost toplotne zaščite
oz. stanje gradbenega elementa (vlaga, slabša toplotna izolacija, netesna
mesta ipd.).
Zunanji posnetki: mesta s slabšo toplotno zaščito se nakazujejo s
področji, kjer je izmerjena višja temperatura. Nasprotno pa so nižje temperature znak večje učinkovitosti toplotne izolacije.
Notranji posnetki: mesta s slabšo toplotno zaščito se nakazujejo s
področji, kjer je izmerjena nižja temperatura. Nasprotno pa so višje temperature znak večje učinkovitosti toplotne izolacije.

Zaključek
Termografija je široko uporabna
metoda brezkontaktnega merjenja
temperature in prikaza toplotne slike
objekta, tako da je vse aplikacije težko
našteti. V gradbeništvu je lahko termografska analiza nepogrešljiva informacija pred nakupom ali sanacijo
nepremičnine.

Termografska analiza je prav tako
nepogrešljiva pri izvajanju energetskih pregledov objektov, saj lahko z
njeno pomočjo natančno opredelimo vsa kritična mesta v zgradbi. Poleg
lokacije, starosti in funkcije objekta
sta predvsem obstoječe stanje stavbe in delovanje naprav tista, ki določata vrednost pri nakupu ali odločitvah za vzdrževanje nepremičnin.
Termografija je del procesa načrtovanja in izvedbe sanacije in vseh postopkov preverjanja ob morebitnih
poškodbah ovoja zgradbe.
Metoda je uporabna tudi pri nadzorovanju izvedenih ukrepov zaradi
evidentiranja in morebitnega dokazovanja energijsko šibkih mest in drugih gradbenofizikalnih poškodb na
objektu pri sporih med investitorji in
izvajalci.
EKOSYSTEM d.o.o.
Sebastijan Toplak u.d.g.i.
Jože Čandek u.d.i.s.
Iztok Merhar u.d.i.s.
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Energija in ekologija
energije, ki so ekološko sprejemljivi,
tako še vedno ostaja edini resnično
ustrezen pristop k ekološkemu koriščenju energije. Alternativni oziroma
obnovljivi viri energije so po definiciji tisti, katerih koriščenje ne porablja
naravnih virov in ne škoduje okolju.
Glavni tipi alternativne energije so
solarna, vetrna, geotermalna, biogoriva, etanol in vodik. Solarna energija pomeni pridobivanje elektrike s pomočjo sonca. Delimo jo na dva tipa:
na termalno energijo, namenjeno
ogrevanju stavb in električno energijo, namenjeno pridobivanju elektrike. Vetrna energija pomeni pridobivanje elektrike s pomočjo vetra.
Geotermalna energija pomeni uporabo tople vode ali pare iz notranjosti Zemlje za ogrevanje stavb ali pridobivanje elektrike. Biogoriva in etanol

sta derivata rastlin ter predstavljata
alternativo bencinu pri pogonu vozil. Vodik se uporablja kot čisto gorivo za rakete in nekatera druga vozila.
Novejši tipi alternativnih goriv so gorivo iz alg, biomasni briketi (kot alternativa premogu), ki jih pridobimo s
stiskanjem rastlin, presnova bioplina
z izkoriščanjem metana, ki nastaja pri
razpadu odpadkov, biološka proizvodnja vodika, ki je popolnoma čisto gorivo ter plavajoče vetrne farme, ki so
podobne navadnim vetrnicam, vendar plavajo sredi oceana.
Obnovljivi viri energije se za razliko od fosilnih goriv naravno obnavljajo. Pridobivamo jih lahko z zelo
osnovno opremo in naravnimi procesi, medtem ko je za pridobivanje fosilnih goriv potrebna draga in kompleksna oprema ter fizikalni in kemični
procesi. Alternativni viri ne povzročajo emisij toplogrednih plinov in tako
ne vplivajo na ekosisteme ter ne povzročajo podnebnih sprememb. Poleg 
Nadaljevanje članka na 64. strani
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Globalno segrevanje in
katastrofalne posledice
za človeštvo
Globalno segrevanje ali kot rečemo
tudi planetarno segrevanje je hipoteza, o povišanju povprečne zemeljske
temperature v ozračju in oceanih, pojavljalo naj bi se od sredine dvajsetega stoletja, ki se bo po napovedih nadaljevalo še v prihodnje. Mednarodne
ustanove, ki se ukvarjajo z globalnim
segrevanjem so ugotovile, da je večina segrevanja povzročena s povečevanjem količine toplogrednih plinov v ozračju in učinkom tople grede.
Glavnino toplogrednih plinov predstavljajo vodna para, ogljikov dioksid
CO2, metan CH4 in ozon. Povečanje toplogrednih plinov v ozračju pa je posledica človeških aktivnosti in ne naravnih vzrokov. Njihovo povečevanje
se je začelo z dobo industrializacije.
Uporaba fosilnih goriv (nafta, bencin, plin, premog) je prispevala večino povečanega ogljikovega dioksida
v ozračju.
Globalno segrevanje ozračja lahko med drugim povzroči tudi taljenje ledenikov, povišanje gladine morja, spremembe v padavinah lahko
povzročijo poplave in suše, te lahko
povzročijo selitve in imajo negativen
gospodarski vpliv, nato je tudi izumiranje ekosistemov… nenazadnje
tudi človeka. Napovedi in posledice
so grozljive, žalostno pa je predvsem
dejstvo, da je za globalno segrevanje
večinoma kriv človek. Globalno segrevanje je dejstvo, kar vidimo po posledicah. Ukrepi za njegovo zmanjšanje
so nujni.
Povečevanje globalnih temperatur bo povzročilo povišanje gladine
morij in temperature zraka, povečalo
pa se bo tudi število izjemnih vre-

menskih dogodkov. Temperatura na
našem planetu se na daljše obdobje
dviguje za približno 0,2 stopinje na
desetletje, kažejo izračuni Nasinega
inštituta GISS (Goddard Institute for
Space Studies). Glede na napovedi
stroke, ki jih ustvarja z računalniškimi
simulacijimi, se arktični led topi z enkrat večjo hitrostjo kot napovedujejo
in sicer 9% na desetletje (ne napovedanih 4,3%). Tako naj bi Arktika ostala
do sredine stoletja povsem brez ledu.
Pri tem pa je pomembno tudi dejstvo,
da znanstveni niso upoštevali izpusta
metana iz permafrosta med njegovim taljenjem, kar dodatno spodbuja segrevanje ozračja. V nekaterih delih Evrope, Afrike in južne Azije pa se
je število mesecev z rekordnimi temperaturami povečalo celo za desetkrat, kaže študija, objavljena v reviji
Climatic Change. Avtorji ocenjujejo,
da 80 odstotkov mesečnih temperaturnih rekordov ne bi bilo, če človek
ne bi vplival na podnebje.
Je globalno segrevanje v bistvu
prevara? V vsakem primeru pa se moramo ljudje zavedati našega pretiranega posega v okolje in začeti delovati
odgovorno. Le na ta način bomo ohranili planet, kot ga poznamo danes, za
prihodnje generacije.

Globalno segrevanje
in posledično izpust
strupenih kemikalij v zrak

shranjene v ledu in mrzli vodi. Količina
strupenih snovi je sicer neznana, po
njihovem mnenju pa bi lahko "pokopala človeštvo, da obvaruje naravno
okolje". Med kemikalijami naj bi bili
tudi pesticidi DDT, aldrin in klordan,
kot tudi industrijske kemikalije PCB in
fungicidi HCB. Omenjene kemikalije
so rakotvorne, škodujejo lahko človeškemu plodu in potrebujejo več let, da
se razgradijo. Vsi so znani kot strupi in
so bili leta 2004 prepovedani s stockholmsko konvencijo. V preteklih desetletjih so se omenjeni strupi kopičili v
ledu na Arktiki, njihova raven v okolju pa se je zaradi taljenja ledu povečala, kar so pokazali rezultati merjenj
od leta 1993 do 2009 na Norveškem in
v Kanadi. Znanstveniki trdijo, da je to
šele začetek konca, kar pa sledi, bomo
kmalu videli…

Prikrite posledice
globalnega segrevanja
Leta 2010 je bila temperatura tako
v povprečju za 0,74 stopinje Celzija
višja od povprečja med letoma 1951
in 1980. ''Če se bo takšno stopnjevanje dviganja temperature nadaljevalo, oziroma ne bomo zmanjšali emisij
ogljikovega dioksida v ozračju, bo ta
rekord kmalu presežen,'' je dejal eden
vodilnih strokovnjakov za podnebne
spremembe James Hansen z Nasinega
inštituta GISS. Do podobnih rezulta-

Globalno segrevanje vpliva tudi
na izpust strupenih kemikalij v zrak,
Znanstveniki so sporočili, da bo segrevanje ozračja povzročilo taljenje arktičnega ledu, kar bo v ozračje spustilo strupene kemikalije, ki so trenutno
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SPODBUDE EKO SKLADA
TUDI V LETU 2013
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tudi letos dodeljuje ugodne
kredite občanom in pravnim osebam
za različne okoljske naložbe, nepovratne finančne spodbude občanom za
naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije
v stanovanjskih stavbah ter električna
baterijska vozila, kakor tudi nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna baterijska vozila in
vozila za javni potniški promet na stisnjen zemeljski plin ali bioplin.

Ugodni krediti za širok
nabor okoljskih naložb
Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13
občanom do konca januarja 2014 ponuja za 5 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb, kot so vgradnja sodobnih
naprav in sistemov za ogrevanje prostorov ter pripravo sanitarne tople
vode, vgradnja solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za
pridobivanje električne energije iz
obnovljivih virov energije, zamenjava
zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe
pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš,
nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A+ ali višji ter nakup
vozil na električni ali hibridni pogon.
Občani lahko najamejo kredit še za zamenjavo azbestne strešne kritine, nakup hišnih kompostnikov, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih
odpadkov iz gospodinjstva, pa tudi
za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje, vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ali

namestitev zbiralnikov deževnice in
naprav za čiščenje pitne vode. Javni
poziv za kreditiranje okoljskih naložb
pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13,
na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev, pa je odprt od 1. februarja do
konca novembra 2013. Krediti pravnim osebam so namenjeni za različne
naložbe v varstvo okolja, med katere
sodijo naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugo zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda, odvajanje
odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo
ter začetne naložbe v okoljske tehnologije. Eko sklad občanom in pravnim
osebam ponuja kredite po obrestni
meri trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri
čemer je ob dodelitvi kredita pravnim
osebam potrebno upoštevati omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.

Nepovratna sredstva za
naložbe v obnovljive vire
energije in večjo
energijsko učinkovitost
Eko sklad bo letos za naložbe v
stanovanjskih stavbah zagotovil 20
milijonov evrov nepovratnih sredstev, za naložbe v energijsko učinkovita vozila pa 0,8 milijona evrov
nepovratnih sredstev. Javni poziv
18SUB-OB13 namenja 15,5 milijonov
evrov občanom za naložbe v različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
v eno ali dvostanovanjskih stavbah
oziroma posameznih stanovanjih,
kot so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave

za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnja toplotne črpalke, priključitev na daljinsko ogrevanje na
obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja
v starejši stanovanjski stavbi, vgradnja lesenega zunanjega stavbnega
pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade starejše
stanovanjske stavbe, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi, vgradnja prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnja ali nakup nizkoenergijske
in pasivne stanovanjske stavbe ter
nakup stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.
Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi starejših tri- ali večstanovanjskih stavb
pa velja javni poziv z oznako 19SUBOB13, na katerem je razpisanih 4,5
milijona evrov nepovratnih sredstev.
Na ta javni poziv lahko vlogo v imenu upravičencev vloži upravnik stavbe, skupnost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik. Upravičeni občani na
podlagi javnega poziva 19SUB-OB13
lahko pridobijo nepovratna sredstva
za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe oziroma stropa
proti neogrevanemu prostoru, vgradnjo naprave za centralno ogrevanje
na obnovljiv vir energije in vgradnjo
termostatskih ventilov ter hidravlično
uravnoteženje ogrevalnih sistemov.
Višina spodbude je pri večini
ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva Eko sklada za
naložbe v stanovanjskih stavbah, ra-
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zen za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe ter nakup stanovanja
v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, omejena na 25 %
priznanih stroškov naložbe, hkrati pa
je za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku. Za socialno šibke
upravičence spodbuda po javnem
pozivu 19SUB-OB13 znaša 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe.
Javni poziv 20SUB-EVOB13 namenja 200 tisoč evrov občanom za nova
in predelana baterijska električna vozila za cestni promet, javni poziv z
oznako 21SUB-EVPO13 pa za iste naložbe omogoča nepovratno finančno
pomoč pravnim osebam in podjetnikom posameznikom v skupni vrednosti 300 tisoč evrov. Višina spodbude
za posamezno vozilo lahko znaša od
tisoč evrov za vozilo kategorije L6e,
predelano na električni pogon, do 4

Eko sklad
Slovenski
okoljski
javni sklad
Eco Fund
Slovenian
Environmental
Public Fund

tisoč evrov za vozilo kategorije M1,
predelano na električni pogon, oz. 5
tisoč evrov za novo električno vozilo
kategorije M1. Tretji javni poziv, namenjen večji energijski učinkovitosti
v prometu, z oznako 22SUB-AVPO13,
namenja skupaj 300 tisoč evrov nepovratnih sredstev podjetjem ali
podjetnikom, izvajalcem gospodarskih javnih služb ali koncesionarjem,
ki izvajajo javno službo dejavnosti
javnega linijskega prevoza potnikov
v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu in
bodo kupili nove serijsko proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več
kot 9 sedeži, ki kot pogonsko gorivo
uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali
bioplin. Višina spodbude lahko znaša od 2.500 evrov za vozilo kategorije
M2, če je vlagatelj veliko podjetje, do
15 tisoč evrov za kategorijo M3, če je
vlagatelj malo podjetje. Vsi navedeni javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo predvidoma

odprti do konca leta 2013. Naložba
občana, za katero želi pridobiti nepovratna sredstva, pred oddajo vloge
ne sme biti izvedena, naložba pravne
osebe pa ne sme biti pričeta.

Za občane možnost
pridobitve kredita Eko
sklada in nepovratnih
sredstev hkrati
Eko sklad v določenih primerih,
ko priznani stroški naložbe občana
presegajo 10.000 evrov, omogoča
tako pridobitev nepovratne finančne
spodbude, kot tudi najem ugodnega kredita hkrati. Pri tem višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne sme presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe. Več informacij o vseh javnih pozivih Eko
sklada z dokumentacijo za prijavo je
na voljo na spletni strani

www.ekosklad.si.

ekospodbude
zmanjšajte stroške
za energijo

ugodni krediti za občane

in podjetja za različne naložbe v zmanjševanje
obremenjevanja okolja za večje naložbe
občanov v učinkovito rabo energije
možnost hkratne pridobitve subvencije in kredita

nepovratne finančne
spodbude občanom za različne ukrepe

učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v
stanovanjskih stavbah občanom za nakup energijsko učinkovitih
vozil z električnim ali hibridnim pogonom podjetjem za ukrepe
učinkovite rabe energije v prometu
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LESNA BIOMASA OMOGOČA
UDOBEN, OKOLJU PRIJAZEN
IN PREDVSEM STROŠKOVNO
UGODEN NAČIN OGREVANJA
Les kot najstarejši energetski vir na svetu nam je na voljo
pred našim pragom. Raba ekološko prijaznega vira energije iz domačega okolja prinaša številne pozitivne socialnoekonomske in okoljske rezultate, od stroškovne prednosti,
do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, večje energetske
neodvisnosti ter povečanja interesa za upravljanje z gozdovi. Hkrati se ob naraščanju cen fosilnih goriv v ljudeh vse bolj
prebuja tudi zavest, da energetski viri niso več poceni, predvsem pa, da niso na voljo v neomejenih količinah.
Avstrijsko podjetje FRÖLING je proizvajalec najsodobnejših kotlov na lesno biomaso s štiridesetletno tradicijo, ki
ga v Sloveniji že vrsto let zastopa podjetje BIOMASA d.o.o.
iz Luč. V široki paleti različnih možnih rešitev ogrevanja na lesno biomaso, lahko izbirate med kotli na POLENA, SEKANCE
in PELETE, na voljo pa je tudi kombinirani kotel na polena in
pelete z dvema ločenima kuriščema. Velika vlaganja v razvoj
podjetju omogočajo, da na trgu predstavlja vedno nove rešite za udobno, varno, okolju prijazno, predvsem pa varčno
ogrevanje na lesno biomaso.
S sodobnimi kotli na lesno biomaso je tudi ogrevanje
na polena postalo enostavno. Zastareli kotli z nepopolnim
izgorevanjem, ogromno pepela in velikimi izgubami toplote skozi dimnik, so postali preteklost. Izpopolnjeni kotel na polena Fröling S4 Turbo je lahko biser vaše kurilnice.
Nalaganje večkrat na dan ni več potrebno, ob velikem kurišču in v kombinaciji s hranilnikom toplote boste kurivo naložili le še enkrat dnevno. Čas gorenja brez dolaganja je postal
izredno dolg, hkrati pa vremensko vodena regulacija poskrbi za učinkovito in varčno ravnanje z odvečno toploto. Tako
se shranjena toplota po koncu gorenja za ogrevanje črpa iz
zaloge v hranilniku toplote. Sam proces gorenja poteka ločeno v primarnem in sekundarnem zgorevalnem prostoru,
nadzor gorenja z lambda sondo in posebej razvita, s šamotom obložena vrtinčasta komora, pa omogočata maksimalen izkoristek. Posebno sesanje dimnih plinov preprečuje dimljenje ob dolaganju, čiščenje pepela pa je zaradi izredno
visokih izkoristkov potrebno le enkrat tedensko. Frölingov
kotel na polena S4 Turbo lahko omogoča tudi edinstven avtomatski vžig, ki po potrebi namesto vas zakuri kar sam - vse

za vaše udobje in prihranek. Po novem je mogoče kotlu ob
tovarniški predpripravi kasneje prigraditi tudi peletni del,
tako da kotel združuje vse prednosti ogrevanja na polena in
pelete za popolno oskrbo s potrebno toploto tudi v daljših
obdobjih, ko uporabnika ni doma.
Za vse, brez lastnega lesa, predstavlja zanimiv način
ogrevanja tudi Frolingov P4 kotel na pelete. Peleti so razmeroma nov, v primerjavi s kurilnim olje pa občutno cenejši
energent, tako predstavljajo odlično in stroškovno ugodnejšo alternativo ogrevanju na fosilna goriva. Kotel na pelete
FRÖLING P4 s kondenzacijsko komoro zaradi kompaktne zasnove omogoča preprosto postavitev v kurilnico, poseben
sesalni sistem pa enostavno povezavo z zalogovnikom za
pelete. Kotel se lahko zaradi dvojnega dna in delovanja pri
nizkih temperaturah idealno vklaplja tudi v koncept nizkoenergijske hiše ter ne potrebuje dviga temperature povra-

Kotel na pelete Fröling P4 s tedenskim zalogovnikom za pelete

49
Marec 2013

tnega voda, zaradi širokega razpona moči pa z lahkoto zadovolji tudi objektom z velikimi toplotnimi potrebami. Pri tem
povsem avtomatiziran sesalni sistem za enostavno povezavo z zalogovnikom pelet, samočistilna premična rešetka in
avtomatsko odvajanje pepela, skrbijo za popolno udobje.
Prigrajena kondenzacijska komora poleg tega poskrbi, da
se izkoristi tudi del toplote, ki se običajno pri gorenju izloča
z dimnimi plini skozi dimnik. S tem izkoristke kotla na pelete dvignemo celo krepko nad 104%, glede na standardno
kurilno vrednost.
Po novem je za uporabo v stanovanjskih hišah na voljo
že omenjena kombinacija dveh različnih energentov – tako
polen kot pelet. To kombinacijo omogoča novi kombinirani kotel na polena in pelete Fröling SPDual, ki je prvi kotel na trgu z dvema ločenima kuriščema, prilagojenima za
posamezno obliko lesne biomase. Dve ločeni kurišči omogočata, da ne glede na kombinacijo polen in pelet ohranjamo najvišje možne izkoristke, kar v primeru gorenja na istem kurišču ni mogoče. Tako se lahko uporabnik v osnovi na
primer ogreva na polena, po potrebi pa se nato samodejno
vklopi še uporaba pelet, kadar je to zaradi odsotnosti nalaganja polen potrebno. Kotel je za svojo optimalno rešitev
kombinacije dveh energentov prejel tudi zlato priznanje na
lanskoletnem sejmu Energetika 2012.
Tudi pri ogrevanju s sodobnim kotlom na lesne sekance Fröling T4 avtomatika pri doziranju kuriva v kotel popolnoma nadomesti uporabnika. Edina naloga uporabnika je,
da skrbi za zalogo kuriva v večjem zalogovniku za sekance,
vse ostalo pa opravi tehnologija sama. To dejstvo ogrevanje
na lesno biomaso po uporabnosti in udobnosti povsem izenači z ogrevanjem na fosilna goriva, stroškovno pa ga seveda postavi daleč v ospredje.
Kurjenje lesa kot obnovljivega vira energije je sicer dosegljivo tudi tistim, ki živijo v urbanem okolju in nimajo gozda.
V tem primeru govorimo o ogrevanju več objektov z vgraje-

KOTLI NA
POLENA,
SEKANCE
in PELETE

nimi toplotnimi postajami preko enega kurišča, tako imenovanih daljinskih sistemih in primernih kotlih na lesno biomaso, nazivnih moči od 100kW do 1MW in več.
Ob nakupu sodobnih kotlov na lesno biomaso so do porabe sredstev na voljo tudi subvencije. Pri tem bodo naši
svetovalci z veseljem pomagali pri pripravi potrebne dokumentacije, prav tako pa so vam na voljo tudi za dodatne informacije ali informativno svetovanje na vašem domu. Med
drugim si našo ponudbo kotlov lahko ogledate tudi na sejmu DOM v Ljubljani, ki bo potekal med 12. In 17. marcem
2013. Vljudno vabljeni!
Biomasa d.o.o., Sašo Črešnik

Kotel na polena Fröling S4 z avtomatskim vžigom
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Mala biološka čistilna
naprava BIOROCK deluje
brez elektrike. Namesto
kompresorja, naravni
vlek
Obremenitev okolja je tako visoka,
da ga je bilo potrebno zaščititi s predpisi in zakoni. Predpisano čiščenje
odpadnih vod v mestih prevzamejo
centralne čistilne naprave. Stavbe, ki
so oddaljene od kanalizacijskih sistemov, kmetije, počitniške hišice in naselja, upravne in stanovanjske zgradbe ter drugi objekti, pa morajo svoje
odpadne vode pred izpustom v okolje očistiti v bioloških čistilnih napravah. Da bi dosegli zahtevano čistost
izpustne vode, smo do sedaj v bioloških čistilnih napravah odplake prečrpavali, prezračevali in mešali s potopnimi črpalkami, kompresorji zraka in
krmilno avtomatiko, vse to pa je poganjala elektrika.

Prva brez elektrike
Izdelek Biorock je prva biočistilna naprava, ki deluje brez elektrike in

povsem samodejno, kljub temu pa je
voda, ki jo izpustimo v okolje primerno čista. Postopek in princip delovanja združuje pred čiščenje in aerobno
biološko filtriranje. Na izstopni strani izteka tako čista voda, da jo lahko
brez pomislekov izpustimo nazaj vokolje, potok, reko ali jezero. Čistost iztočne vode ustreza najvišjim zahtevam standardov in normativov.

se nahaja biofilterski material. Pretok
deluje samodejno, po naravni poti, saj
je cev položena z rahlim padcem. V
tem rezervoarju (bioreaktor) se nahaja Biorock material, ki ga proizvajalec
obdela z encimi. Ti pospešujejo rast čistilnih bakterij, ki predelajo organske
delce in vodo očistijo v postopku, ki je
kombinacija aerobno/ anoksične bio-

Zanimiv način
delovanja

Stopnja čiščenja od 96 %
do 99 %

Čistilna naprava Biorock je sestavljena iz dveh ločenih vkopanih rezervoarjev iz HDPE plastike, ki sta povezana s cevmi. Odplake vtekajo najprej v
prvi rezervoar, kjer se iz njih izločajo trdni in ne tekoči delci. Pri tem se začne
prva stopnja biološkega čiščenja, nato
pa se delno očiščene odplake po cevi
pretočijo v drugi rezervoar, v katerem

Bioreaktorska enota deluje popolnoma samodejno, postopek čiščenja
pa se izvede s samoregulacijo.
Naprava nima nobenih gibljivih
delov, za popolno aktiviranje po prvemzagonu potrebuje 24 ur, čistilna
sposobnost pa se ne zmanjša kljub
daljšim obdobjem brez dotoka odplak. Stroški delovanja in vzdrževanja

loške razgradnje in čiščenja.
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so zelo nizki, zanesljivost delovanjapa
visoka. V kompletu se nahajajo vsideli, vgradnja pa je enostavna. Naprava
delujeneslišno in izpolnjuje zahteve
standarda EN 12566-3 ter ima nemški atest DIBt. Testirana pa je bila tudi
PIA inštitutu v Nemčiji. O kakovosti naprave govori tudi več kot 35000 zadovoljnih kupcev v 75 državah po celem
svetu.

Več velikosti in možnost
razširitve
V seriji Biorock– S se nahajajo biološke čistilne naprave za čiščenje odpadne vode za 5, 10 in 15 oseb. Če jih
postavimo vzporedno,lahko z njimi
obdelamo odplake 30, 45 ali 60 oseb

in več. Če deluje več naprav vzporedno lahko prenesejo tudi večje obremenitve. Sistem lahko modularno
dograjujemo.

odtis, odlična za vikende oz. objekte
s samo občasnimi obremenitvami…
Testirana in odobrena na vseh evropskih institucijah.

Vzdrževanje in
prednosti
S čistilno napravo Biorock, boste
dolgoročno prihranili. Vsi njeni deli so
praktično nepokvarljivi, ne potrebuje
servisiranja, ni porabe elektrike, ne bo
potrebno menjati kompresorja, odvozi gošče iz primarnega rezervoarja so
med tremi in petimi leti, popolnoma
tiho delovanje, ob posebnih pogojih
možna nadgradnja stare greznice, vrhunska kvaliteta očiščene vode, začetek delovanja v 24 urah, nizek ogljični

Pridružite se več kot
50000 zadovoljnim
uporabnikom, v več
kot 70 državah po
celem svetu.
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ELEKTRIČNI SISTEMI
OGREVANJA
Za vse, ki niste pripravljeni investirati v ogrevalne sisteme celega
premoženja
Zagotovo imate mnogi od vas posebne spomine iz preteklosti, vezane na pomanjkljivo ogrevanje bivalnih prostorov in kopalnic. Stari časi
so mimo! Izkoristite vse prednosti, ki
vam jih nudi električno ogrevanje in si
ustvarite maksimalno ugodje. Stereotip, da je električno ogrevanje drago,
danes vse bolj izginja. Ekonomičnost
se zelo izrazito pokaže pri dobro izoliranih objektih, vendar to še zdaleč ni
edini kriterij. Ogrevalni sistemi, bodisi varčni konvektorski radiatorji, bodisi talno ogrevanje z grelnimi kabli, zagotavljajo velik učinek, kar pomeni, da
z relativno majhno močjo lahko ogrevate velike površine.
Kupci, ki se odločijo za vgradnjo
električnega ogrevanja, občutijo takojšen prihranek že v fazi gradnje,
saj ni potrebno načrtovati posebnega prostora za kurilnico, pa tudi dimnika ne potrebujete. Investicija v takšen način električnega ogrevanja je
bistveno nižja kot pri vgradnji toplovodnega cevnega sistema ogrevanja.
Električni sistem omogoča zelo natančno regulacijo, tudi na daljavo, preko mobitela oziroma SIM kartice, torej

Radiator Climastar s čelno ploščo Dual-Kherr

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

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

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

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

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

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

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

Odmrznjeno stopnišče

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

Grelna folija za
preprečitev rošenja
ogledala

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

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

Grelna folija pod laminatom

Priprava grelnih kablov in položena keramika

CLIMASTAR
ELEKTRIČNI STENSKI
RADIATORJI

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

HICOTEC TP folija v avtodomu

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

ECOFLOOR

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
OKOLJU
PRIJAZNO
GRELNI KABLI

GRELNA FOLIJA

GRELNI KABLI
za zunanje površine

Obiščite
na Gospodarskem
Gospodarskemrazstavišču,
razstavišču,
Obiščitenas
nasna
nasejmu
sejmu AMBIENT,
dom 2013,ki
ki bo
bo potekal na
oddo
6. 17.
do marca
11. novembra
2012, vBdvorani
O / ODA,
razstavni
prostor
31.št. 4
od 12.
2013, v dvorani
(Marmorna
dvorana),
razstavni
prostor
KOOP TRGOVINA d.o.o., Zg. Pohanca 6, SI-8272 Zdole - Krško, Tel.: +386 (7) 477 88 20,
Fax: +386 (7) 477 88 21, E-mail: info@koop.si Splet: www.elektricnoogrevanje.si
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Vodilno ogrevanje na
biomaso KWB: Poudarek je
na človeku
Vseeno ali pri instalaterjih
partnerjih, končnih strankah, dobaviteljih ali sodelavcih: vodilno ogrevanje na
biomaso KWB postavlja v
ospredje partnerski odnos.
Nedavno je študija Tehniške
Univerze v Grazu potrdila, da
motivirani sodelavci dosegajo boljše dosežke pri svojem
delu: najboljši ogrevalni
sistem na pelete prihaja iz
hiše KWB in ta se proizvaja
pri najmodernejši proizvodni
liniji ogrevalnih sistemov na
pelete. Temu v prid štejejo
tudi bistven porast tržnega
deleža v rekordnem letu
2012, ki nam potrjuje, da je
ubrana pot KWB-ja pravilna.

Ogrevanje na biomaso KWB v središče odločitev vedno postavlja človeka. Partnerski spoštovani odnos je
odraz kulture podjetja. „Zavedajoč in
spoštljiv odnos do človeka in narave
je najpomembnejši kapital naše prihodnosti. Če bomo sposobni že danes pravilno sobivati s človekom in
naravo, bomo prihodnost naredili prijaznejšo za naše vnuke.“ je prepričan
Erwin Stubenschrott, direktor pri programu Die Biomasseheizung, KWB.
Zvest viziji „Mi dajemo energijo za življenje!“ prispeva KWB aktivno, da bo
naš planet Zemlja še za naslednje generacije življenjskega pomena.
KWB sodeluje po celotni Evropi s
certificiranimi partnerskimi podjetji.
Partnerji so izšolani v lastni Akademiji
KWB. Kajti pri ogrevanju je vedno pomembna strokovna vgradnja in optimalni celotni sistem deljenja toplote.

S pomočjo obsežnega Partnerskega
programa KWB uživajo stranke dvojno
varnost – vi se odličite za najboljši izdelek in najboljšo strokovno svetovanje.
Certificirani KWB Partner predstavlja
vstopno stopnjo v KWB Partnerskem
programu. Vsa šolanja KWB se izvajajo
v lastnem izobraževalnem centru na
sedežu podjetja. Poleg teoretičnega
znanja so na voljo tudi praktične vaje
v dobro opremljenih izobraževalnih
prostorih. Posredovanje znanja je
rdeča nit šolanj KWB, vendar tudi za
druženje časa ne zmanjka.

Rekordno leto 2012
Krivulja uspeha KWB že zadnji dve
leti kaže „ognjeno“ pot uspeha navzgor, prav tako tudi v letu 2012: tako
smo povečali prodajo kotlov, kot tudi
promet. Volumen prodanih naprav v
zaključenem letu je zrasel za več kot
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30 odstotkov na 6.200 kosov in promet je zrasel na 75 Mio. EUR. Delež izvoza obsega 75%. Hčerinsko podjetje
KWB Slovenija je še uspešnejše, saj je
prodajo povečala za več kot 50% in
skupaj z uspešnimi Partnerji instalaterji KWB dosegli rast prometa v velikosti 70% na 2 Mio. EUR.
KWB je mednarodno aktiven v 12
državah, od katerih sodijo Avstrija,
Nemčija, Francija, Slovenija in Italija
med ključne trge. Za naslednja leta
se ambiciozno pogleduje v prihodost. KWB želi tudi v prihodnje svoj
volumen prometa povečevati s ogrevalnimi sistemi na pelete, sekance in
polena. KWB je izredno dobro strateško pripravljeno in razpolaga z dobro dohodkovno strukturo ter dobro
gospodrako osnovo, ki omogoča v letošnjem letu investicije v infrastrukturo in inovacije v višini 7 Mio. EUR.
Investicije zajemajo novogradnjo sedeža podjetja v Nemčiji, novo prodajno podružnico v Franciji in izgradnjo
centra za obiskovalce Energie- und
Erlebniswelt KWB na sedežu podjetja
KWB v St. Margarethen/Raab.

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

V samo štirih korakih k KWB Top Servis partner

Vodi lno ogre vanje na biom

aso

KWB Top servis
partner

Vodilno ogrevanje na biomaso

Certificirani KWB Partner: Izobražen za načrtovanje in prodajo KWB ogrevalnih sistemov na biomaso,
izdelava hidravlične in električne infrastrukture in pojasnila motenj delovanja naprave.
KWB Montažni partner: Dodatno izobraževanje za montažo KWB ogrevalnih naprav na biomaso.
KWB Servisni partner: Dodatno izobraževanje za izvajanje zagonov in vzdrževanj KWB ogrevalnih naprav.
KWB Top servis partner: Celovito izobraževanje – vključno odpravljanje napak v delovanju KWB ogrevalnih naprav.

Kontakt: KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o. – Vrečerjeva 14, SI-3310 Žalec
Tel.: (+386) 3 839 30 80, faks: (+386) 3 839 30 84, info@kwb.si

www.kwb.si
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JUBIZOL fasadni sistemi
po vaši meri
JUBIZOL ustvarja prijeten,
varčen in trajen dom.
Pomanjkljiva toplotna izolacija
objekta je najpogostejši vzrok slabih
bivalnih pogojev, s katerimi se pri nas
srečujemo v marsikaterem gospodinjstvu. Raziskave so pokazale, da skozi
neustrezno izoliran fasadni obod lahko izgubimo kar od 20 do 40 odstotkov energije, in to skozi vse leto.
Najhuje je pozimi, ko slabo izoliran
bivalni objekt izgublja velike količine toplotne energije, to pa vsakemu
gospodinjstvu pomembno zvišuje
stroške za ogrevanje prostorov. Slaba
toplotna izolacija slabša kakovost bivanja tudi v poletnem času, saj prepušča vso zunanjo vročino v prostor,
ki ga moramo zato dodatno hladiti.
Rešitev ponuja fasadni toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL, s katerim boste
vse naštete težave nemudoma odpravili. JUBIZOL namreč izpolnjuje zahteve po zadostni, estetski in učinkoviti
toplotni izolaciji zunanjih zidov vaše
hiše ter obenem ščiti fasadno površino pred atmosferskimi obremenitvami iz okolja.
JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi zagotavljajo minimalno 10-letno
garancijo ter dolgoročno in premišljeno naložbo.
Z vgradnjo toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL in zadostno debelino izolacijskega materiala boste
porabo energije za ogrevanje znižali do 40 odstotkov! Odločitev za kakovostno fasado torej ne sme biti več
vprašanje.

Razvito in izdelano v
Sloveniji
V JUB-u smo ustvarili preverje-

no najboljše sisteme med kontaktnimi fasadnimi toplotnoizolacijskimi
sistemi.
Vrhunsko kakovost JUBIZOL toplotnoizolacijskih sistemov potrjujejo
rezultati raziskav, ki smo jih v družbi
JUB izvedli na lastnih inovativnih fasadnih poligonih ter v najsodobneje opremljenih laboratorijih našega
Tehnološko raziskovalnega centra.
S postopki pospešenega staranja in
termičnimi šoki v mikroklimatskih komorah smo JUBIZOL sisteme testirali
v najbolj kritičnih temperaturnih pogojih in tako razvili fasadne sisteme, ki
ga z vgrajenimi komponentami odlikuje daljša življenjska doba. V JUB-u
smo za podporo projektantom in arhitektom izdelali tudi program izračunov gradbene fizike, izvedbe gradbenih detajlov, sidranje glede na vetrne
cone in podobno.

JUBIZOL Engineering
toplotnoizolacijski sistem
je v celoti izdelan v
Sloveniji, prav tako vse
njegove komponente.
Estetski in barviti sistemi
Življenjska doba, gradbeno-fizikalne in druge lastnosti toplotnoizo-

lacijskega sistema JUBIZOL so odvisne
od izbrane vrste in debeline izolacijske obloge, vrste uporabljene lepilne
malte, debeline in vrste v sistem vgrajenega osnovnega ometa, pa tudi
od vrste zaključne obdelave sistema,
barvnega odtenka, zrnavosti in drugih lastnosti vanj vgrajenega zaključnega ometa.
Zaključni ometi JUBIZOL sistema
tako ponujajo izbiro fasade v zaribani
ali glajeni strukturi ter različni zrnavosti. Estetsko dovršene sisteme lahko
izbirate v različnih barvnih odtenkih,
ki jih odlikuje visoka obstojnost. V JUB
Design studiu vam ponujamo izdelavo barvnih študij JUBIZOL sistemov, s
tem pa tudi nabor kreativnih in estetskih rešitev zunanjosti objekta. V našem studiu boste našli vzorčne eksponate s profili vgrajenih materialov,
arhitekt in tehnični svetovalec pa vam
bosta v izdatno pomoč tako pri izbiri
barv in materialov kot vrste fasadnega sistema.

Izberite primernega!
JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi Standard, Nature, Comfort,
Premium, Strong in Micro Air imajo
evropsko tehnično soglasje ETA, ki

Na JUB-ovi spletni strani www.jub.eu lahko z aplikacijo
JUBIZOL engineering izračunate varčnost toplotnoizolacijskega sistema, za pomoč pri notranji ali zunanji
dekoraciji pa uporabite aplikacijo JUB DESIGN STUDIO,
kjer lahko na fotografijah značilnih objektov preizkusite
kombinacije barv in tekstur, ki so vam na voljo.
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potrjuje tehnično ustreznost komponent, kot so toplotni izolatorji in obloge, armaturne mrežice, sidra, premazi,
pritrdila, Jubova lepila, osnovni omet
in zaključni dekorativni omet.
Zaključni sloj dekorativnega ometa mora zagotoviti obstojnost fasade
v različnih vremenskih razmerah, pri
tem pa zagotavljati njegovo vodoodbojnost, paroprepustnost in svetlobno odbojnost. JUB na trgu ponuja pestro paleto akrilnih, silikatnih,
silikonskih in mineralnih dekorativnih
vezivnih ometov, ki jih boste po videzu prepoznali kot zaribane, glajene,
brizgane in valjčkane omete. S primerno barvo in teksturo zaključnega
sloja, z okrasnimi obrobami, venci in
podobnimi dekorativnimi elementi
boste stanovanjski ali poslovni zgradbi zagotovili še želeni estetski videz,
ki se bo ujemal z okolico in poudaril
zasnove objekta.
Za JUBIZOL toplotnoizolacijske
sisteme Standard, Nature, Comfort,
Premium Strong in Micro Air JUB
nudi kar 10-letno garancijo!

� Visokokakovosten tradicionalni
sistem po izjemno ugodni ceni.
� Izjemen izbor barvnih odtenkov
zaključnega sloja (svetlost Y > 25).
� Videz glajene ali zaribane fasadne površine različnih zrnavosti.
� Dolgotrajna odpornost pred
okužbo z algami in plesnimi.
� Vzdrževanje: obnovitveno barvanje na 15 let

JUBIZOL Nature - Za vse,
ki prisegajo na naravne
materiale

JUBIZOL Comfort –
Prava izbira za zahtevnejše
kupce
Namenjen je vgradnji na objekte
višjega bivalnega standarda. Osnovni
omet zagotavlja ustrezne trdnostne
lastnosti in želeno varnost tudi pri
minimalni debelini, pri izbiri temnejših zaključnih ometov ali v zahtevnejših mikroklimatskih pogojih. Sistem
omogoča izbor največjega števila
barvnih odtenkov. Vzdrževanje: obnovitveno barvanje na 15 let

Sistem po meri kupcev, ki prisegajo na naravne gradbene materiale. Je negorljiv in uporaben za toplotno zaščito vseh objektov z zahtevo
po najvišji požarni varnosti. Odlikuje
ga visoka paroprepustnost, silikatni
zaključni omet pa mu zagotavlja solidno zaščito pred padavinsko vodo.
Vzdrževanje: obnovitveno barvanje
na 10 let

JUBIZOL Premium Tehnološko dovršen
toplotnoizolacijski sistem

JUBIZOL Standard - Prva
izbira izvajalcev

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

Sistem zadovoljuje potrebe največjega števila kupcev. Njegova izvedba
je preprosta.
Glavne lastnosti:

Ob nakupu najmanj 150 m2
JUBIZOL fasadnega sistema
vam podarimo 20 m2
Kulirplasta granulacije 2.0.

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

Akcija

Akcija velja od 15.3. do 30.4.
2013 pri vseh bolje
založenih trgovcih z gradbenim
materialom. Pri naročilu
toplotnoizolacijskega
sistema JUBIZOL vam nudimo
brezplačno barvno študijo!

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

58
Marec 2013

lju. Vzdrževanje: obnovitveno barvanje
na 15 let

JUBIZOL Strong – Sistem
proti toči
Priporočamo ga za objekte, ki potrebujejo povečano varnost sistema
pred poškodbami zaradi ekstremnih
vremenskih pojavov, kot so toča, ekstremne deževne padavine z močnim

vetrom, pa tudi vandalizma ali zaščito
pred živalmi. Vzdrževanje: obnovitveno barvanje na 15 let

NOVO! JUBIZOL Micro Air
− Za vse, ki prisegajo na
prijetne bivalne pogoje
Osnova dobrega počutja v zaprtih
bivalnih prostorih so prijetni in zdravi
klimatski pogoji, ki jih najlažje ustva-

rimo z JUBIZOL Micro Air sistemom.
Vzdrževanje: obnovitveno barvanje na
10 let

Novi Micro Air in
druge JUBIZOL sisteme vam JUB predstavlja tudi na razstavnem prostoru
Fontana v dvorani D,
na sejmu DOM, GR
Ljubljana, 12.–17. 3.
2013! Vabljeni!

ENERGETSKA REVŠČINA
Na Svetovnem ekonomskem forumu so v Akcijski iniciativi za energetsko revščino zapisali: »Dostop do
energije je osnovnega pomena za izboljšanje kvalitete življenja in nuja
ekonomskega razvoja. Energetska

revščina pomeni, da je nekdo brez
dostopa do modernih energetskih
storitev, prav tako pomeni tudi uporabo neekoloških goriv ter prekomerno porabo časa pri zagotavljanju
goriva za izpolnitev osnovnih po-

treb. Posameznik je energetsko reven, če nima dostopa do najmanj 35
kf LPG (utekočinjen naftni plin) oziroma ustrezne alternative na leto in
najmanj 120 kWh elektrike na leto ter
seveda dostopa do najbolj osnovnih
storitev, kot so pitna voda, zdravstvena oskrba, komunikacijske storitve,
izobraževanje, ipd. Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2010
razglasila za Mednarodno leto trajnostne energije za vse in s tem opozorila na velik pomen dostopa do energije za trajnostni razvoj ter izpolnitev
razvojnih ciljev. Približno 40% odstotkov svetovnega prebivalstva za kuhanje uporablja neustrezno opremo in
goriva. Kar 20% celotne populacije pa
še vedno nima dostopa do sodobne
oskrbe z energijo. Združeni narodi so
si do leta 2030 zastavili naslednje cilje:
zagotovitev splošnega dostopa
do sodobnih energetskih storitev
zmanjšanje svetovne energijske
intenzivnosti za 40%
povečanje uporabe obnovljivih virov energije na svetovni ravni na 30% 
Nadaljevanje članka na 68 strani
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Korozija sistemov
ogrevalne
zanke: Predlogi in
priporočila
Avtor: Alessandro Zaggia

Standard SIST EN
14868:2005 je koristen za
projektante in izvajalce
ogrevalnih sistemov, saj
nudi poglobljen pregled
tveganj in specifičnih
dejavnikov, ki vplivajo na
korozijo v vročevodnih
zaprtih in odprtih sistemih. Vročevodni sistemi so
tisti, v katerih temperatura
transportnega medija ne
presega 110 stopinj Celzija.
Standard popisuje vzroke
nastanka in ustrezne
korake za preprečevanje
korozije, ki jih je pred
uporabo sistema
potrebno izvesti.
Vzroke za nastanek korozije v
toplovodnih ogrevalnih sistemih
zelo redko najdemo v enem samem dejavniku. Praksa kaže, da v
večini primerov nastanka korozije nastopi več med seboj povezanih vplivov, kot so lastnosti uporabljenih kovin, fizikalno- kemične
lastnosti vode, ogrevalni temperaturni režim i.t.d.
V toplovodnih ogrevalnih sistemih se pojavljajo: enakomerna, jamičasta, oblikovna, interkristalna,
galvanska, korozija zaradi bakterijskih vplivov… Skupne posledice

vseh vrst korozij se lahko pokažejo
kot puščanje, mašenje cevi in opreme, zmanjšana pretočnost ogrevalnega medija, s tem pa tudi učinkovitost sistema.
Standard SIST EN 14868:2005
popisuje nastanek korozije, ki se
običajno pojavi v sodobnih ogrevalnih sistemih srednje in nizke
ogrevalne moči. Poleg opisa nastanka, popisuje tudi nujne ukrepe
za preprečevanje in sanacijo korozijskih stanj v sistemih.

Korozija zaradi
prisotnosti in neželenih
vdorov kisika v ogrevalni
sistem
Kisik v ogrevalnih sistemih poganja večino korozijskih procesov.
Sistemi v katerih so prisotne velike količine kovinskih materialov,
ki bazirajo na železovih jeklih, ob
hkratnem kontinuiranem dostopu
atmosferskega kisika, predvsem v
t.i. odprtih sistemih, nastajajo velike količine blata in plinastega vodika, ki sta rezultat procesa oksidacije železa.
Kritični pogoji za nastanek korozije se vzpostavijo po tlačnem
preizkusu z vodo, v primeru izpraznitve sistema. Ker ogrevalnega
sistema v celoti ni mogoče izprazniti, zaostali žepi tekočine povzročajo lokalno korozijo, ki lahko
ob ponovnem polnjenju in zagonu
sistema povzročijo zamašitev grelnih teles in opreme. Ob neustre-

Sredstva AZ TM

za čiščenje
in popolno zaščito
ogrevalnih sistemov
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znem saniranju pa lahko povzročijo
prerjavitev sistema. Ob tlačnem preizkusu mora sistem ostati popolnoma
napolnjen. Standard SIST EN 125021:2005 med drugim pravi tudi, da naj
sistem po opravljenem hidravličnem
preizkusu ostane napolnjen.
Eden izmed opozorilnih znakov
korozije, zaradi prisotnosti kisika, je
oblikovanje obsežnih količin sluzi-blata, ki se zbira in zadržuje v nižjih
delih radiatorjev. Ker sluz v stiku s kovino in nadaljnjim procesom korozije povzroča nastajanje vodika, tvori plinske žepe. Rezultat so hladnejši
zgornji del radiatorjev in zmanjšana
učinkovitost delovanja ogrevalnega
sistema.

Bakterijska korozija
V sodobnih nizkotemperaturnih
sistemih (talno gretje, konvektorji)
je nastanek bakterij, alg in spor pogost problem. Mikro organizmom
sistem nudi idealne pogoje za razmnoževanje (temperatura, hranljive
snovi, voda). Zato je v fazi zagona nujna uporaba ustreznih biocidnih preparatov, ki mikroorganizmom preprečujejo nekontrolirano rasti. Povečana
bakterijska dejavnost v ogrevalni
vodi povzroči tudi nižanje pH. Nižji
pH pa tudi pospešuje korozijo.
Bakterijska aktivnost v nizko temperaturnem ogrevalnem sistemu
lahko povzroči korozijo pod raznimi
vključki in opilki. Najbolj razvpit primer korozije, ki jo povzročijo mikroorganizmi, pa je tista, ki jo povzroča
bakterija, ki za razmnoževanje pora-

Primer izvedbe distribucijskega sistema in uporabe kovinskih materialov različnih potencialov.

blja sulfide v vodi. Stranski proizvod
njenega razmnoževanja je povečana
količina sulfatov in vonj vode po gnilih jajcih.

Galvanska korozija
Galvanska korozija je glavni sovražnik modernih zaprtih ogrevalnih sistemov majhne in srednje priključne
moči. Pojav korozije sproži posreden
ali neposreden stik kovin z različnima
potencialoma.
Močan galvanski člen se vzpostavi v kombinaciji cinkanih elementov
in elementov iz nerjavečega jekla ali
bakra. Galvansko korozijo najdemo v
sistemih z bakrom (njegovimi zlitinami) in aluminijem v direktnem ali indirektnem stiku.

Slike, ki so nastale s pomočjo elektronskega mikroskopa na različnih
ravneh povečave, prikazujejo notranje površine prenosnika toplote, narejenega iz aluminij silicijevih zlitin.
Slike prikazujejo prenosnik po štirih
mesecih obratovanja v sistemu, katerega cevovodi izvedeni iz bakra. Na
prvi sliki, s sedemsto kratno povečavo, lahko ločimo odložena zrnca bakra bele barve od aluminija, ki je temno siv. Jasno je vidna tudi kraterska
korozija točke in lise sajaste barve.
Na drugi sliki, s tisočpetstokratno povečavo in tretji z desettisočkratno so
še bolj jasno vidni bakrovi depoziti, premera 2,3 mikrona in kratejji na
aluminiju.
Primer kotla z aluminijastim pre-

Slike nastale z elektronskim mikroskopom, na katerih so jasno vidne sledi korozije, ki jo povzroča baker, odložen na aluminijastem prenosniku
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zaostalim napetostim in napakam pri
varjenju, v resnici pa je za perforacijo
odgovorna galvanska korozija. Več o
omenjenih napakah pa je zapisano v
standardu SIST EN 12502-1 in SIST EN
806-4.

Praktični predlogi

Primer kotla z aluminijastim prenosnikom
toplote, ki je v ogrevalni sistem povezan z
bakrenimi cevmi.

nosnikom toplote, ki je v ogrevalni
sistem povezan z bakrenimi cevmi.

Neustrezne kombinacije
materialov
Bakren cevovod in alumijast prenosnik toplote na sliki sicer nista v direktnem stiku, a vendar neprimerna
izbira materialov in ne uporaba ustreznega sredstva protikorozijske zaščite sproži nevarne pojave lokalne
korozije.
Ob prisotnosti obeh kovin v istem ogrevalnem sistemu se na površini aluminijastega prenosnika tvorijo
mikro depoziti bakra, ki povzročajo
korozijo in privedejo do perforacije
aluminijastega prenosnika toplote.
Ta zelo pogosta težava se pojavlja v
ogrevalnih sistemih, ki ga sestavljajo
komponente iz aluminija (kondenzacijski plinski kotli). Zaradi razlike potencialov tekom časa nastanejo globoki kraterji. Ob zmanjšanju debeline
aluminijastega prenosnika in ob neizvedenih ukrepih, ki bi preprečili napredovanje korozije (čiščenje sistema
in zaščita s posebnimi protikorozijskimi preparati) v čim krajšem času,
privede do dokončne perforacije
izmenjevalca.
V veliko slučajih, ko pride do perforacij aluminijastih izmenjevalcev se
vzroki še vedno iščejo v napakah materiala. Predvsem se vzroki pripisujejo

Zelo težko je v nekaj vrsticah napraviti popoln pregled postopkov in
sredstev, ki jih lahko uporabimo za sanacijo korozijskih stanj.
Pred nekaj praktičnimi nasveti za
preprečevanje in sanacijo korozijskih
stanj še odlomek iz standarda SIST EN
806: "Pri montaži opreme HVAC... naj
se z izbiro materialov in tehnologij
montaže prepreči nastanek korozije.
Uporaba inhibitorjev korozije in ostalih sredstev naj ne nadomešča nepravilnega oblikovanja sistema ali uporabe neustreznih materialov.«
Z vidika korozije je pravilno načrtovanje in izbira pravih materialov predpogoj za ustrezno delovanje
sistema.
V izogib in omejitvi vse vrste korozije je bistveno, da sistem po vgradnji temeljito speremo z mešanico
vode in ustreznimi pralnimi sredstvi.
Ostanki cevnih odrezkov, vključkov in
varilne paste, so uporabljene pri izvedbi, so eden izmed glavnih vzrokov
za prezgodnje odpovedi toplotnih
izmenjevalcev.
Po pranju je sistem najbolje napolniti s čisto vodo, katere pH naj bo
med 8,5 in 8, po možnosti naj se vodi,
s katero se sistem polni, doda tudi t.i.
pH buffer. Trenutno veljavni predpisi,
sicer ne predpisujejo uporabe mehčane vode za polnjenje sistemov,
zahtevajo samo uporabo inhibitorjev
korozije. V kolikor je ogrevalni sistem
izveden iz aluminijastih cevi, sistema
ni priporočljivo polniti z mehko vodo.
Sistem naj se po pranju napolni z
vodo ustreznih parametrov in dodatkom inhibitorja korozije. Veliko vodilnih proizvajalcev kotlov priporoča in
podpira uporabo zaviralcev korozije,
nekateri na uporabo inhibitorjev korozije vežejo celo garancije.
Glavni vzrok korozije v sistemih

je prisotnost kisika. Pri normalnem,
predvidenem obratovanju zaprtega
sistema se raztopljen kisik, ki je vezan v polnilni vodi, »porabi« v prvih
dneh delovanja. Takrat stečejo pojavi
korozije in se ne pojavijo več. Da bi
preprečili vdor kisika v ogrevalni sistem, je pri dimenzioniranju zaprtih
sistemov potrebno veliko pozornosti
nameniti ustrezni izbiri raztezne posode, ki mora ustrezno kompenzirati
skrčke pri spremembah temperature,
do katerih pride pri izpadih kotla ali
spremenjenih režimih obratovanja.
S tem se v sistemu prepreči nastanek podtlaka in vstop kisika v omrežje preko tesnilnih elementov. Tesnilni
elementi in njihova zasnova morajo
preprečevati vdor zraka in posledično
nastajanje zračnih žepov.
Tveganje za nastanek kolonij mikroorganizmov, ki lahko povzročijo
različne oblike korozije, je prisotna
predvsem pri nizkotemperaturnih
ogrevalnih sistemih in v sistemih talnega ogrevanja. Pri preprečevanju
razraščanja kolonij naj se uporabijo
biocidi širokega spektra. Ker so nekateri biocidi agresivni in lahko pospešijo nastanek korozije, je priporočljivo, da se jim primeša anitkorozijsko
sredstvo.
Težav, ki jih povzroča galvanska
korozija, je nemogoče preprečiti,ne
glede na indirekten stik aluminija (in
njegove zlitin) in bakra (in njegovih
zlitin). Upoštevanje priporočil sicer
zadostuje, a vendar ne prepreči težav. Bistveno je dodajanje zaviralcev
korozije, ki onemogočijo odlaganje v
raztopini prisotnega bakra, ki se odtaplja in kopiči na aluminiju. Uporaba
zaviralnih sredstev, katerih glavna
učinkovina so biološko razgradljivi
triazolovi derivati, zavirajo odlaganje
raztopljenega bakra in onemogočajo
tvorbo oblog na površini oddaljenih
aluminijastih delov. Za uporabo sredstev in svetovanje pri izbiri se obrnite
na podjetje Mesec d.o.o.
Avtor: Alessandro Zaggia; "GT
Giornale Termoidraulco"; april 2011
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Unicommerce
slovenskemu trgu že
predstavlja novosti iz
programa vrtnega
ročnega orodja Fiskars
za leto 2013
Vrhunsko ročno vrtno orodje finske blagovne znamke FISKARS bo
navdušilo uporabnike z novimi, inovativnimi in oblikovno dovršenimi
izdelki.
Nova Fiskars vrtna orodja bodo velikim in tudi malim mojstrom vrtnarjenja zagotovo olajšala delo na vrtu. Težja opravila bo
odslej mogoče opraviti brez napora, napetosti in utrujenosti, saj v
Fiskarsu menijo, da je tudi najpreprostejše stvari na vrtu mogoče
narediti hitreje in bolje. Fiskars je za svoje novitete ter enostavne
in uporabne rešitve prejel tudi več prestižnih nagrad 'red dot', zato
bodo izdelki, ki jih letos predstavlja na evropskemu trgu, zagotovo
razveselili marsikaterega uporabnika.

Fiskars je ena najstarejših evropskih blagovnih znamk, saj njeni začetki segajo že v leto 1649. Vrtno orodje je izdelano iz lahkih
in trpežnih materialov z dodatkom naravne plute, odlikuje pa
jih zlasti ergonomska oblika, odlična kakovost in dovršen dizajn.
Orodje je idealno za uporabo na vrtovih, vrtičkih, zelenicah in
balkonih- v vseh letnih časih. Paleto orodij, ki je nadvse primerna tudi za začetnike, sestavljajo obrezovalne škarje, klešče , lopate,
grablje, kultivatorji, vilice za plevel in motike.

Vrtnarjenje prinaša nove izzive.
Slovenski uporabniki že dobro poznajo Fiskars ročno vrtno
orodje za obrezovanje, kleščenje, sekanje in žaganje. Marsikdo
na vrtu vneto uporablja njihovo ročno kosilnico ter odstranjevalec plevela. Fiskars je pri nas najbolj poznan po svojih vrhunskih
sekirah, vrtnih škarjah in obrezovalnih kleščah, pa tudi po žagah,
nožih, brusih in škarjah za živo mejo. Tudi brez lopat, grabelj in vil

na vrtu ne bo šlo, za nujna opravila pa je vedno na voljo še paleta
nastavkov, ki jih zlahka menjate na ročajih in držalih. Med letošnje
novosti sodijo še čistilec žlebov, cvetlične grablje in tri odlične, večnamenske metle.
Fiskars Quantum™ izdelke odlikujejo oblikovno dovršeni ročaji z oblogo iz plute, ki nudi uporabniku kar najboljši oprijem. Pluta
je namreč lahka, mehka, udobna, vodoodporna in nudi odlično toplotno izolacijo ter je odporna na udarce.
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Fiskars SmartFit™ škarje se rokam prilagodijo kot rokavice.
Pri tem ni pomembno, ali ste levičarji ali desničarji in kako velike
so vaše dlani. Udobni in izboljšani ročaji zagotavljajo dober oprijem ter se prilegajo vsem tipom rok. Škarje odlikuje ‘pametna’ nastavljiva rezalna odprtina, da boste z njimi zlahka opravili še tako

Moj prvi Fiskars® je vrtno orodje, ki so ga Finci razvili po dveletnem opazovanju otrok pri delu na vrtu. Tako so nastala orodja
zanimivih oblik, velikosti in barv.

zahtevno nalogo na vrtu.

Fiskars SingleStep™ družina združuje štiri nova kakovostna rezalna orodja; dvoje ukrivljenih klešč za rezanje debelega svežega
lesa, ukrivljene obrezovalne klešče za suh les in škarje za živo mejo.

Pestro paleto barvitih orodij za vse letne čase bodo otroci koristno uporabili za svoje ‘kreativno’ raziskovanje vrta.
Moj prvi Fiskars® orodja nosijo oznako CE, kar potrjuje, da so
izdelana v skladu s predpisi Evropske Unije.

Fiskars QuikFit™ vas s svojo paleto zamenljivih nastavkov že
vabi k raznolikim opravilom na vrtu. Na univerzalne ročaje se prilegajo nove metle, rezalnik vej, čistilec žlebov, cvetlične grablje,
triroge motike in drugi uporabni ročni kultivatorji. Pri nekaterih
nastavkih boste potrebovali teleskopske ročaje, ki vam bodo olajšali delo na višini.
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Izdelke FISKARS trgu Unicommerce ponuja preko trgovskih
mrež s specializiranimi oddelki za vrt, dobro založenih vrtnarskih
centrov ter maloprodajne mreže pooblaščenih in strokovno usposobljenih trgovcev Stihl s servisom. Za več informacij poglejte na
www.unicommerce.si
Pripravila: Miša Hrovat, agencija Maga,
T: 01/ 36 18 095, M: 041 619 616,
E: misa@maga.si
Družba Unicommerce je s
poslanstvom trajnejšega sožitja otrok z naravo v sodelovanju
s programom Ekošola ustvarila
didaktični priročnik Zeliščarski
vrtnarski dnevnik, ki ga bodo
v okviru izvedbe programa 'šolska vrtilnica' v letu 2013 uporabljali učitelji, vzgojitelji in mentorji v šolah in vrtcih.
Otroci bodo vsak mesec
svoja spoznanja z opisi opravljenih del ter fotografijami
pridno beležili v priročnik, ki
bo tako pripovedoval zgodbo o rasti, negi, obrezovanju ter shranjevanju zelišč v posamezni slovenski regiji. Najboljše šole in vrtce
bodo tudi nagradili z otroškim Fiskars vrtnim orodjem, ki ga bodo
zagotovo veseli vsi mali nadebudni vrtnarski mojstri.
Blagovno znamko Fiskars v Sloveniji zastopa podjetje
Unicommerce, d. o. o. s sedežem v Logatcu, ki na slovenskem trgu
že več kot 20 let skrbi za prodajo izdelkov blagovnih znamk STIHL
in VIKING.
Zaključek članka s 44. strani

Energija in ekologija
omenjenih prednosti, pa imajo alternativni viri tudi določene neugodnosti, med katerimi so najpomembnejše
ekonomske posledice, saj industrija fosilnih goriv zaposluje ogromno število
ljudi in predstavlja pomemben delež
bruto domačega proizvoda mnogih
držav. Prehiter prehod na alternativna goriva bi tako za veliko držav imel
usodne ekonomske posledice.
Ne glede na vse pa bo človeštvo v
bližnji prihodnosti moralo najti ekonomsko in ekološko sprejemljivo zamenjavo fosilnih goriv. Neuspeh pri
temu lahko ima najmanj dve usodni
posledici. Prva je, da bo zaradi global-

nega segrevanja prišlo do tako hudih
klimatskih sprememb, da Zemlja ne
bo več primerna za življenje. Druga pa
je, da se bodo naravne zaloge fosilnih

goriv porabile, kar bi brez ustrezne alternative pomenilo zlom svetovnega
gospodarstva in konec življenja kot ga
poznamo, morda celo zaton človeške
civilizacije. Tako radikalne možne posledice bi vsekakor morale biti zadostna motivacija, da se človeštvo zave
resnosti situacije ter se združi v iskanju
primernih rešitev.
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TOLOTNE ČRPALKE
HITACHI – YUTAKI
Toplotna črpalka je trenutno okolju najbolj prijazna izbira za učinkovito ogrevanje, tako objektov, kot tudi
sanitarne vode, saj za razliko od fosilnih goriv, ogrevalne toplotne črpalke ne onesnažujejo okolja. Sodoben
pristop, tako pri gradnji energetsko
varčnih objektov, kot tudi pri zamenjavi obstoječih ekonomsko dragih
sistemov ogrevanja, je zanimanje po
toplotnih črpalkah zrak-voda močno
povečal. Na izbiro toplotne črpalke
vsekakor vpliva temperaturni režim
našega ogrevalnega sistema. Da bi
lahko zadovoljili vse vrste naših kupcev je HITACHI poskrbel, da imamo
kar tri tipe ogrevalnih toplotnih črpalk sistema zrak – voda!
1. Na voljo so nam toplotne črpalke kompaktne izvedbe YUTAKI M,
ki so vsekakor primerne za tisto vrsto
kupcev, kateri se soočajo s prostorno
stisko in nimajo prostora za postavitev notranje enote toplotne črpalke
oziroma so s tem zelo omejeni. Poleg
tega nam omogoča hitro in enostavno instalacijo brez plinskih povezav.
2. Hitachijeve toplotne črpalke YUTAKI S v split (deljeni) izvedbi,
ki zagotavljajo tudi izredno fleksibilnost sistema, v kombinaciji z drugimi ogrevalnimi viri v primeru bivalentnega ogrevanja ali podpore
solarnega sistema. Na voljo je kar sedem modelov različnih moči, ki nam
zagotovijo ogrevanje in hlajenje individualnih objektov s potrebami po
toploti od 2,3 KW do 32 KW.

3. HITACHI YUTAKI S80 –
Visoka sezonska
učinkovitost ( SCOP A+)
Nova generacija dvokompresorskih Hitachijevih visokotempera-

1. Toplotna črpalka YUTAKI M

2. Hitachi-jeva toplotna
črpalka YUTAKI S split

2. TABELA MOČI Yutaki S

turnih toplotnih črpalk YUTAKI S80
je idealen vir ogrevanja predvsem
pri obnovah oz. adaptacijah starih
objektov, kjer se v večini primerov
srečujemo z radiatorskim ogrevanjem. S Hitachijevo toplotno črpalko lahko učinkovito nadomestimo
tradicionalne ogrevalne vire kot so
npr. plinske peči, oljne kotle… in zagotavljamo temperaturo ogrevalne vode do 80°C ter vse do zunanje

temperature -20°C, brez pomoči električnih grelcev. Za razliko od ostalih
proizvajalcev, je dodatna novost pri
toplotni črpalki YUTAKI S80, da ima
dva kompresorja, ki delujeta v pametni kaskadni tehnologiji, pri kateri se uporabljata dva hladilna kroga s
hladilnimi sredstvi - R410A in R134A.
Da bi povečali sezonsko učinkovitost
naprave (SCOP), drugi krog deluje le
kot ojačevalnik, v kolikor se zahteva 
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visoka temperatura vode, preostali čas se uporablja le en hladilni krog.
Krmilnik, glede na zunanjo temperaturo in potrebe po višini temperature
ogrevalne vode, odloča o delovanju
enega ali dvojnega hladilnega krogatoka in s tem optimizira porabo električne energije. Z inovativnim sistemom krmiljenja so tako pri Hitachiju
dosegli visoko sezonsko učinkovitost
naprave, kar uvršča toplotno črpalko
v energijski razred A+!
3. HITACHI YUTAKI S80

3.

Delovanje samo enega hladilnega kroga
3. Visoka sezonska učinkovitost ( SCOP A+)

3.

Delovanje dveh hladilnih krogov
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Tehnologija za
maksimalen izkoristek
sonca
Arhsol d.o.o. je mlado
inženirsko podjetje, z
bogatimi izkušnjami na
področju projektiranja
in montaže ter vzdrževanja sončnih elektrarn.
Pohvalimo se lahko z več
kot 5MW postavljenih
in19,5MW projektiranih
elektrarn. Našo
uspešnost pripisujemo
strokovnemu pristopu,
znanju, izkušnjam in
kvalitetnim komponentam, ki jih vgrajujemo
v naše sisteme.

Za dobro delovanje sončne
elektrarne in doseganje predvidenega donosa, je potrebno
redno spremljati njeno delovanje in opravljati vzdrževalne
preglede ter dela. Dnevno preko nadzornih sistemov nadzorujemo delovanje kar 34 sončnih elektrarn, vendar se število
teh dnevno povečuje. Nadzor
deluje tako, da v primeru nepravilnosti, nemudoma obvesti
lastnika elektrarne in našo podjetje, ki napako odpravi in prepreči večji izpad dohodka inve-

stitorja. Nadzor vzpostavimo s
kakršnokoli opremo elektrarne, strankam pa tudi omogočimo vpogled v delovanje njihove elektrarne preko spleta. Z
našim strokovnim znanjem se
lahko izognete večdnevnemu
izpadu proizvodnje, saj ko pride do morebitne okvare, to takoj opazimo in posredujemo ter
jo seveda odpravimo.
Naš obseg vzdrževanja elektrarne vključuje 24 urni nadzor,
redni letni pregled z najnovejšimi napravami, popravilo in za-

menjavo vseh komponent ter
intervencijsko posredovanje ob
nepravilnostih.
Klasični fotonapetostni sistemi za proizvodnjo električne energije imajo zaradi svoje
zgradbe nekatere pomanjkljivosti, ki se odražajo v slabši
energijski učinkovitosti in tudi
v slabi požarni varnosti.
Napredna tehnologija SolarEdge, ki jo ponuja podjetje
Arhsol v sodelovanju s podjetjem A-sol, zagotavlja maksimalen energijski izplen, kakor
tudi nadzor nad delovanjem
posameznega PV modula. Primerna je za vse uporabnike,
tako gospodinjske, poslovne,
industrijske, kakor tudi za večje
solarne parke.
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investicije zaradi MPPT na posameznem modulu (brez izgub
zaradi različnih izhodnih moči
modulov, delnega senčenja inizgub zaradi različnega staranja
modulov).
Omogoča maksimalni izkoristek dane površine (v isti niz je
možno povezati module z različnimi orientacijami in nakloni,
različnih tipov modulov)
Nudi večjo varnost med
montažo, vzdrževanjem, v primeru gašenja požara in drugih

izrednih primerih (zagotovljena je varna napetost v nizu, ki
je enaka številu optimizatorjev
krat 1 V).
V zadnjih letih se je razvoj
tehnologije izkoriščanja sončne energije pri pretvorbi v električno usmeril v izboljšanje
varnostnih zahtev in povečanju
učinkovitosti samega sistema. Z
izbiro naprednega fotonapetostnega sistema se bo investicija v naložbo najhitreje povrnila.
Andrej Arh

SolarEdge proizvaja optimizatorje moči, visoko zanesljive
PV razsmernike in ponuja spremljanje delovanja vsakega modula ter detekcijo napak preko
spletnega portala.

Prednosti sistema
SolarEdge
Zagotavlja nam popoln pregled nad delovanjem sistema in
zaznavanjem napak v sistemu
na daljavo (prikaz delovanja
posameznega modula, prikaz
celotnega sistema na virtualni
shemi elektrarne, samodejna
zaznava in javljanje napak v sistemu, lahek dostop do spletnega portala iz računalnika in pametnega telefona).
Omogoča povečan energijski donos in hitrejše povračilo
Nadaljevanje članka 58 strani

Energetska revščina
V Sloveniji si leta 2010 primerno toplih bivalnih prostorov ni moglo privoščiti 6% gospodinjstev. V Sloveniji je
po podatkih iz leta 2011 brez elektrike
0,9% naseljenih stanovanj, v katerih
živi približno 20.000 ljudi, brez ogrevanja pa je bilo 2,9% naseljenih stanovanj. Slovenci za ogrevanje prostorov
porabimo kar 62% celotne energije,
za ogrevanje vode pa 19%. Leta 2011
je bila cena ekstra lahkega kurilnega

olja, v primerjavi z letom 2003, kar za
137% večja, zemeljski plin se je podražil za 121%, elektrika pa za 42% (dnevna tarifa) oziroma 56% (nočna tarifa).
Gospodinjstva v Sloveniji, v primerjavi z članicami EU-27, za elektriko,
plin in druga goriva namenjajo nadpovprečen delež skupnih izdatkov za
končno potrošnjo. Za gospodinjstva
z najnižjimi dohodki izdatki za energijo predstavljajo zajeten delež vseh

razpoložljivih sredstev in ta delež se
še povečuje. Hkrati pa si prav gospodinjstva z najnižjimi dohodki najtežje privoščijo primerno izolirano stanovanje. Ranljivost gospodinjstva, da
zapade v energetsko revščino, določajo dohodek na družinskega člana,
toplotna učinkovitost izolacije in vrsta goriva oziroma ogrevanja, ki ga
uporabljajo. Ljudje z nižjimi dohodki
običajno živijo v starejših stavbah, ki
so običajno manj energetsko učinkovite, za ogrevanje v njih pa se uporabljajo dragi energenti, kot sta kurilno
olje in elektrika, s tem pa se tveganje 
Nadaljevanje članka na 78 strani
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Podjetje Sunex je eno vodilnih
proizvajalcev naprav za pridobivanje
sončne energije. Podjetje je bilo ustanovljeno 2002 v Raciborzu, Poljska.
Ponujamo ploščate sončne kolektorje, velikosti 2.0, 2.38, 2.51, 2.85 in
vso opremo, ki je potrebna za montažo teh sistemov. Poudariti je treba, da je hitrost montaže ključna,
prav zato imamo montažne rešitve
za večino kritin in ravnih streh ter fasad. Kolektorji različnih površin so
iste dolžine, tako se lahko kombinirajo med seboj. Približno 75 odstotkov opreme, ki se proizvede, se proda
v tujino. Možnosti za razvoj podjetja
Sunex so zelo velike, kajti povpraševanje po obnovljivih virih in s tem po
sončni energiji kot delom teh virov,
je čedalje večje. Podjetje Sunex gradi na vrhunski kvaliteti. Sodelovanje
z domačimi in zunanjimi proizvajalci nam omogoča vrhunsko kvaliteto proizvodov. Kontrola kvalitete v
naši proizvodnji poteka po smernicah norm PN-EN ISO 9001:2001 in
PN-ISO 14001:2005, ki zmanjšujejo
možnost pojavnosti napak. Za kvalitetno in energetsko učinkovito montažo ter izbiro solarnega sistem, izvaja podjetje Sunex šolanje monterjev
in tehnikov.
Zaradi modernih in naprednih
tehnologij je povpraševanje po izdelkih podjetja Sunex zelo naraslo, v
povprečju je prodaja vsako leto večja
za 50 odstotkov. Kot dobitniki gazele spadamo v krog resnih in rastočih
podjetij ter obenem predstavljamo
zanesljivega partnerja.

www.sunex-solarenergie.de
Generalni uvoznik:
Krachler d.o.o.
Stanjevci 82, 9203 Petrovci
031651487 | 040501389
www.krachler.net
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Globalno segrevanje in katastrofalne posledice za človeštvo nadaljevanje članka 45. strani

tov so prišli tudi strokovnjaki ameriškega National Climatic Data Centra,
Na podlagi podatkov državnih meteoroloških organizacij so izračunali, da
so bile kombinirane temperature, izmerjene na kopnem in na površju morij, v povprečju za 0,62 stopinje Celzija
višje od stoletnega povprečja.
Podnebne spremembe, ki so posledica globalnega segrevanja, poleg 300.000 smrtnih žrtev letno, prizadenejo še 300 milijonov ljudi.
Predvidevanja študije napovedujejo,
da bodo vedno bolj nevarni vročinski vali, poplave in požari do leta 2030
povzročili že pol milijona žrtev letno.
Gospodarske izgube, ki so posledica
podnebnih sprememb, so že vredne
125 milijard dolarjev letno, kar je več,
kot znaša vsota globalne humanitarne denarne pomoči. Do leta 2030 bi
lahko podnebne spremembe stale že
600 milijard dolarjev letno. Če ne omejimo emisije toplogrednih plinov, bo
v naslednjih 25 letih zaradi povišanih
zemeljskih temperatur dodatno prizadetih 310 milijonov ljudi, 75 milijonov bo ostalo brez domov in okoli 20
milijonov bo padlo pod prag revščine.
Več sto milijonov ljudi bo občutilo pomanjkanje vode do leta 2030. Študija
pa je prvič tudi primerjala število ljudi,
ki jih bodo prizadele podnebne spremembe, v bogatih in revnih državah.
Več kot 90% ocenjene gospodarske
škode bodo nosile države v razvoju in
99% vseh smrtnih žrtev bo prav tam.
Ocenjeno je, da se bo temperatura površja Zemlje povišala za 1,1 do
6,4 °C v 21. stoletju. Ogrevanje zemlje
in višanje gladine morij naj bi se nadaljevalo še več kot tisoč let tudi, če
se količina toplogrednih plinov ne bi
povečevala v ozračju. Do tega naj bi
prišlo zaradi velike toplotne kapacitete oceanov.
Vplive podnebnih sprememb občuti zlasti kmetijstvo (pomanjkanja
vode, poplave, vročinski vali in suše).
Številne študije kažejo še druge izrazite spremembe v značilnostih rastlin,
pa tudi živali (zgodnejše cvetenje in
daljša sezona cvetnega prahu, zara-

di otoplitev se nekatere vrste selijo,
predvsem prenašalci bolezni, klopi,
komarji…, izumiranje vrst zaradi sprememb ekosistemov…)

Zmanjšajte globalno
segrevanje
Potrebno je zmanjšati porabo fosilnih goriv in izpuste ogljikovega dioksida v ozračje. Z energijo je potrebno ravnati racionalno in poiskati
nove energetske vire. Iskanje alternativnih virov energije, ki bi zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv, poteka
že dlje časa, vendar pa trenutno dostopni alternativni viri še ne dosegajo
učinkovitosti obstoječih virov energije, poleg tega pa zaradi njihove visoke
cene niso dostopni ljudem v državah
v razvoju.
Kjotski protocol, ki omejuje izpuste toplogrednih plinov, je podpisalo 160 držav na svetu,. Združene
države Amerike, ki so največji vir toplogrednih plinov, so protokol sicer
podpisale, a ga zaradi potencialnega
negativnega vpliva na razvoj lastnega gospodarstva še niso ratificirale.
Kot druga največja vira antropogenih
izpustov toplogrednih plinov ji sledita
Kitajska in Indija, ki poskus omejevanja emisij CO2 ravno tako smatrata kot
oviro pri razvoju gospodarstva.
Predstavljamo nekaj preprostih
ukrepov s katerimi lahko prispevate k
zmanjšanju globalnega segrevanja:uporaba varčnih žarnic- reciklirajte
odpadke
- uporabljajte kolo namesto avtomobila
- kupujte izdelke z manj embalaže
- uporabljajte recikliran papir
- kupujte lokalno hrano
- iz vtičnic odklopite vso elektroniko,
ki je ne uporabljate
- posadite drevo ali cvetlico
- pozimi nastavite termostat za dve
stopinje nižje
- ugasnite luč kadar zapustite sobo
za več kot dve minuti
- hodite peš kadar je to mogoče
- zamenjajte namizni računalnik s
prenosnim

- uporabljajte javni tansport
- širite eko nasvete...
 Narava se bori proti globalnemu segrevanju- imamo morda
rešitve
Znanstveniki opozarjajo, da bo zaradi spremenjenih razmer izginil habitat številnih živalskih in rastlinskih
vrst. Ker led odbija svetlobo, bo njegovo pomanjkanje povzročilo dodatno segrevanje ozračja, pravijo klimatologi in napovedujejo katastrofalne
razsežnosti za ves planet.
Mati narava lahko do neke mere
sama vpliva na globalno segrevanje.
Znanstveniki na Antarktiki so odkrili, da se ob taljenju ledenikov v morje sproščajo delci železa s katerimi se
hrani redka vrsta morskih alg. Morske
alge vsrkavajo strupen CO2 in zmanjšujejo vpliv globalnega segrevanja. Na
ta način zelene alge zakopljejo CO2 na
dno oceana in posledično vplivajo na
upočasnitev globalnega naraščanja
temparatur. To zanimivo odkritje je še
v fazi testiranja. Vsekakor bomo kmalu videli, če bo eksperiment vplival na
znižanje globalnega segrevanja.
Posledice globalnega segrevanja
lahko delno tudi odpravimo z umetnimi drevesi, ki naj bi bila učinkovitejša od pravih dreves. Umetna drevesa naj bi skozi filter vsrkavala CO2, ki ga
bodo nato odstranila iz okolja. So pa
takšna drevesa izredno draga, uspeh
pa ni zagotovljen. Druga ideja so fotobioreaktorji iz alg. Alge bi bile preprosto nalepljene na stavbe, kjer bi iz
zraka absorbirale ogljikov dioksid in
ga s pomočjo fotosinteze pretvarjale
v kisik. Alge bi se lahko uporabilo tudi
za gorivo in fotobioreaktorje, ki bi zagotavljali energijo, hkrati pa bi ob izgorevanju CO2 alge dobivale "hrano"
za rast. Tretja ideja geoinženirjev pa
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je osredotočena na zmanjšanje sončnega sevanja, kar bi dosegli z ogledali, nameščenimi na strehe stavb. Vsi ti
poskusi so le kaplja v morje, konkretnih in trajnostnih rešitev še pravzaprav ni.

Smo na točki brez vrnitve?
Izgleda, da smo nad izpusti že davno izgubili nadzor, saj so po podatkih
mednarodne agencije za energijo IEA
globalni izpusti CO₂ narasli za pet odstotkov v letu 2010, kar je absolutni
rekord, ter v letu 2011 nadaljevali triodstotno rast, kar je več kot predvidevajo najslabše napovedi glede segrevanja za pet do šest stopinj. Stroški
podnebnih sprememb bodo ogromni
in tudi posledice, če ne bomo spremenili smeri, v katero gremo.
Morda pa vse še ni izgubljeno, če
bi takoj začeli ukrepati z zmanjševanjem izpustov in če bi se predvsem
vlade držale svojih obljub, bi lahko
marsikaj storili. To pomeni, da bi dosegli vrh izpustov do leta 2015, nato pa
padec za pet odstotkov. Seveda je najboljša rešitev čista in varna obnovljiva energija, v kombinaciji z energetsko učinkovitostjo. V letu 2011 so OVE
prispevali 30 odstotkov k proizvodnji
energije, kar je velik porast glede na
pet odstotkov iz leta 2005. Taka rast bi
se morala nadaljevati. Greenpeaceov
scenarij Energetska (r)evolucija pred-

videva, da mora delež OVE v proizvodnji elektrike do leta 2035 zrasti na 65
odstotkov, povečati pa se mora tudi
energetska učinkovitost. Po podatkih iz scenarija pa bi do 2020 OVE lahko prinesli dvakrat toliko energije kot
štirje projekti na premog, omenjeni v
poročilu Point of no Return.
Dlje kot bomo odlašali z ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, več bomo plačali zanje
in manj z njimi pridobili, morda sploh
ne bomo mogli več doseči želenega
učinka. Najbolj pomembno je pravočasno ukrepanje na svetovni ravni.
Tukaj igrajo ključno vlogo tehnologija, gospodarstvo, politika in klimatologi ter seveda vsak sleherni Zemljan.
Če se bomo zganili prepozno, nam
tudi najboljši družbeni, geofizikalni in tehnološki scenariji ne bodo kaj
prida pomagali. Kdaj bo prepozno?
Varčevanje z energijo in visoka energijska učinkovitost torej igrata veliko
vlogo, povečujeta namreč učinkovitost strategij prilagajanja podnebnim
spremembam,

Ukrepi zmanjšanja posled
globalnega segrevanja
Konkretni ukrepi, ki jih je treba
sprejeti, vključujejo opuščanje okolju škodljivih izpustovj, preusmeritev
obdavčenja z dela na onesnaževanje,
pripravo sporazumov o partnerstvu

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

med državami članicami in Komisijo
o izvajanju okoljske zakonodaje EU
ter razvoj sistema za sledenje odhodkom, povezanih z okoljem. Komisija
v akcijskem programu opredeljuje
devet prednostnih ciljev, med katerimi so na primer: varstvo narave in
krepitev ekološke odpornosti, spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti ter učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje,
ki so povezana z okoljem. Tukaj so še
tudi razni mehanizmi s ciljem zmanjšanja posledic segrevanja in podnebnih sprememb in sicer, ti vključujejo
učinkovito sodelovanje med državami, trajnostni in predvsem čisti razvoj
ter trgovanje z emisijami.
Prav vsi Zemljani se moramo zavedati, da je Zemlja ena sama in da moramo stopiti skupaj, z mislimi in dejanji, da skupnimi močmi rešimo naš
planet.
(KG)
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Akumulacija hladilne
energije
Del energetske oskrbe objektov predstavlja
tudi hladilna energija. Podobno, kot električno energijo shranjujemo v akumulatorjih,
toplotno energijo v hranilnikih toplote, lahko
hladilno energijo shranjujemo v hranilnikih
hladu. Poznamo različne vrste hranilnikov
hladu, ki se med seboj razlikujejo po načinu
shranjevanja hladu. Kot medij se najbolj
pogosto uporabljata voda in led, vodne raztopine raznih soli in snovi s fazno spremembo.
Pri daljinskem hlajenju se uporabljajo tudi
stratifikacijski hranilniki za hladno vodo, kjer
se voda nahaja v enem rezervoarju, ki nima
fizičnih zapor za ločevanje toplejše in hladnejše vode. Akumulacija hladilne energije je
pomembna v tistih objektih, ki potrebujejo
določeno stopnjo zanesljivosti pri zagotavljanju hladilne energije. Cena električne
energije v vršni porabi je bistveno dražja od
nočne tarife. Ker se vršne hladilne energije
večinoma pojavljajo podnevi, ko je električna
energija najdražja, lahko v najkritičnejših
urah uporabljamo hladilno energijo iz hranilnika hladu. Hranilniki hladu v obliki ledu
so poznani že dalj časa in omogočajo znaten
prihranek hladilne energije. Hranilniki hladu
se prvenstveno uporabljajo v objektih kot
so poslovni centri in drugi objekti, ki preko
dneva potrebujejo tudi do trikrat več hladu
kot ponoči. Uporabljajo se tudi pri daljinskem
hlajenju, ter nekaterih industrijskih panogah,
predvsem v živilski industriji. V primeru,
da je razmerje med največjo in povprečno
hladilno obremenitvijo zelo visoko, je
vgradnja hranilnikov hladu smiselna tudi za
manjše poslovno – stanovanjske objekte.

Hranilniki hladu so latentni akumulatorji, ki hranijo hladilno energijo v obliki ledu. Specifična (teoretična) kapaciteta hranilnika hladu znaša:

qteor = c x r = 335 x 916/3600 = 85,2 kWh/m3
V enačbi pomenijo:

c = 335 kJ/kg - .talilna toplota ledu
r = 916 kg/m3 - gostota ledu
Dejanska kapaciteta hranilnika hladu je manjša in zavisi
od njegove izvedbe. Kapaciteta znaša:

Qdej = 40 - 60 kWh/m3
Hranilniki hladu omogočajo, da se hladilna energija, proizvedena v času nižje električne tarife shrani in koristi v času
višje tarife. Razen shranjevanja hladilne energije omogočajo
še pokrivanje vršnih obremenitev. Na sliki 1 so prikazane .
različne možnosti uporabe hranilnika hladu.
Kot nosilci hladilne energije se uporabljajo vodne
raztopine, ki so mešanica vode in kloridovih soli ali glikola.
Njihova glavna lastnost je, da omogočajo znižanje temperature ledišča medija, kar se uporabi pri shranjevanju
hladu. Preko dneva (v času višje tarife električne energije)
se led tali, pri čemer potrebno toploto za taljenje jemlje iz
okolice, ki jo je potrebno hladiti. Preko noči (v času nižje
električne tarife) hladilna naprava proizvaja led, pri čemer
vodi odvzema toploto, dovedeno preko dneva. Hladilna
naprava lahko obratuje tudi kot toplotna črpalka, s katero
segrevamo sanitarno vodo.

2. Vrste hranilnikov hladu
Hladilniki hladu se v glavnem pojavljajo v treh osnovnih
izvedbah, ki so prikazane na sliki 2.

2.1 Ledena kletka
Ledena kletka (Ice - Chiller - System) se sestoji iz cevnega registra, ki je napeljan skozi hranilnik vode. V ceveh registra se nahaja hladivo. Zaradi kondenzacije hladilnega sredstva (hladiva) se na zunanjih površinah cevi registra nabira
led. Voda, ki teče skozi hranilnik tali led in se pri tem ohlaja.
Temperatura ohlajene vode znaša približno + 1 °C. Ohlajena
voda se lahko direktno ali preko dodatnega prenosnika toplote koristi v hladilnem sistemu.
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VARIANTA B

VARIANTA A
-3°C

11°C

0°C

HLADILNIK

15°C
15°C

Hranjenje hladilne energije
v hranilniku hladu - ni hlajenja
prostora

HLAJENI
PROSTOR

0°C

-3°C

HLADILNIK

Hlajenje s hladilnikom
in koriščenje akumulirane hladilne
energije iz hranilnika hladu

HRANILNIK
HLADU

24°C

13°C
7°C

7°C

11°C 1°C
avtomatski tropotni ventil
(by pas)

HLAJENI
PROSTOR

avtomatski tropotni ventil
(by pas)

HRANILNIK
HLADU

tropotni delilni ventil

tropotni delilni ventil

VARIANTA C
7°C

HLADILNIK

11°C
11°C
24°C

Hlajenje s hladilnikom

HLAJENI
PROSTOR
17°C
7°C

7°C

avtomatski tropotni ventil
(by pas)

HRANILNIK
HLADU

SLIKA 1 REŽIMI HLAJENJA Z VGRAJENIM HRANILNIKOM HLADU

tropotni delilni ventil

HLADIVO LEDENA

KLETKA

POLNJENJE
VODA

SLIKA 2
različne izvedbe
hranilnikov hladu

PRAZNJENJE

VODA

LED

BANKA LEDU

HLADIVO

VODA

POLNJENJE/PRAZNJENJE
LED

2.2. Banka ledu
Banka ledu je splošni izraz za vse vrste hranilnikov hladu. Sestoji se iz polietilenskega hranilnika, ki je napolnjen z
vodo. V hranilnik je vgrajen cevni ali ploščni prenosnik toplote, skozi katerega kroži hladivo. Ponoči (v času nižje tarife električne energije) hladilna naprava ohlaja hladivo pod
temperaturo 0 °C, zato voda v hranilniku zmrzuje (slika 1 varianta A). Podnevi (v času višje tarife električne energije)
se akumulirana hladilna energija koristi v hladilnem sistemu
(slika 1 - varianta B).

STL - hranilnik

HLADIVO

LEDENI DELCI

POLNJENJE/PRAZNJENJE
HLADIVO

SLIKA 2 RAZLIČNE IZVEDBE HRANILNIKOV HLADU

2.2. STL hranilnik hladu
Izvedba STL hranilnika hladu firme CRISTOPIA se nekoliko razlikuje od že opisanih izvedb. Sestoji se iz večjega cilindričnega hranilnika v katerem so nameščeni manjši kroglasti
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+ 4/5°C

+ 1°C

+ 4/5°C

+ 8°C

+ 14°C

+ 5°C
+ 6°C

- 11/- 12°C

+ 6°C

HRANILNIK HLADU

koncentracija glikola ali etanola. Ledeno brozgo transportiramo preko omrežja daljinskega ogrevanja do lokalnih hranilnikov hladu. Ogreta voda iz objektov se vrača v lokalni
hladilnik, se ohlaja in pri tem tali led. Na dnu lokalnega hladilnika se nahaja voda, ki jo črpamo v objekte, kjer hladi zrak
ali vodo v prenosnikih toplote. V primerjavi z vodo, ima ledena brozga zaradi prisotnosti ledu do 8 - krat večjo hladilno kapaciteto.

3. Ogrevanje s hladilno napravo

+ 6°C

SLIKA 3 UPORABA HRANILNIKA HLADU ZA RAZLIČNE
PORABNIKE OD +1 do + 14 °C

hranilniki iz polietilena, premera 70 do 80 mm. Hranilniki so
nepropustni in napolnjeni s hladilnim sredstvom, ki omogoča znižanje ledišča medija tudi do minus 30 °C. Manjši polietilenski hranilniki hladu so delno napolnjeni s hladilnim
sredstvom, delno pa s plinom.Takšna izvedba je potrebna
zato, da lahko kompenziramo dilatacije, ki nastajajo zaradi
spremembe agregatnega stanja hladiva. V času nižje tarife
električne energije se akumulirana hladilna energija koristi
za hladilne namene. Opisana izvedba hranilnika hladu je zlasti primerna tam, kjer imamo različne porabnike glede temperaturnega režima hlajenja (slika 3).
Dodatni stroški za vgradnjo hranilnika hladu so pokriti z
nižjimi pogonskimi stroški. Skupna poraba električne energije je pomaknjena v čas nižje tarife (nočni čas), kar pomeni znaten prihranek stroškov za električno energijo (slika 4).

V hladilnih napravah z zračnih hlajenjem lahko pred
glavnim kondenzatorjem, ki ga hladimo z zrakom, vgradimo še enega ali več vodno hlajenih kondenzatorjev, s katerimi direktno segrevamo sanitarno vodo (slika 5).
Razen hlajenja kondenzatorjev z vodo, je možno dodatne kondenzatorje hladiti tudi z zračnim hlajenjem ter topli
zrak uporabiti za ogrevanje prostorov (slika 6).

hranilnik za
sanitarno toplo vodo
ogrevanje
prostorov

kompresor

glavni
kondenzator

uparjalniki
hladilne naprave
ZBIRAL.
zun.zrak

2.4. Hranilniki z ledeno brozgo
Hranilniki hladu z ledeno brozgo se uporabljajo pri daljinskem hlajenju, kjer je akumulacija hladilne energije zelo
pomemben del. Ledena brozga je mešanica vode, majhnih
delcev ledu (0,05 mm – 1mm) ter snovi, ki znižujejo temperaturo ledišča (glikol, etanol). Koncentracija ledu snovi v
ledeni brozgi znaša med 5 in 20 %, približno enaka je tudi

SLIKA 5 Rekuperacija toplote s vodno hlajenimi dodatnimi
kondenzatorji

grelnik zraka - kondenzator

Polnjenje:10 h x 16 kW = 160 kWh
Praznjenje: 5 h x 10 = 50 kWh
3 h x 10 = 30 kWh
2 h x 6 = 12 kWh
15 h x 4 = 60 kWh
SKUPNO:
152 kWh

20
HLADILNI UČINEK (kWh)

18
16

14

kompresor

glavni
kondenzator

uparjalniki
hladilne naprave

12
10
8

ZBIRAL.

6

zun.zrak

4
2
0

2

SLIKA 4

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(URE)

REŽIM OBRATOVANJA HRANILNIKA HLADU

SLIKA 6Rekuperacija toplote z zračno hlajenimi dodatnimi
kondenzatorji
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4. Zaključek
Uporaba hranilnikov hladu omogoča znatno zmanjšanje
stroškov za električno energijo, ker se ta koristi v času cenejše tarife. Hranilniki hladu prav tako omogočajo pokrivanje
vršnih hladilnih obremenitev brez dodatnega povečanja instaliranih moči hladilnega sistema. V primeru, ko moramo
obstoječemu hladilnemu sistemu povečati kapaciteto (zaradi dograditve novega objekta ali povečane hladilne obremenitve) se lahko zgodi, da obstoječi hladilniki ne morejo

pokrivati potreb po hlajenju. Z vgradnjo hranilnika hladu je
možno z relativno majhnimi stroški povečati hladilno kapaciteto. Takšna rešitev je tudi bistveno cenejša od nabave novega hladilnika z večjo hladilno močjo.
(BG)
Viri:
Tehnični listi proizvajalcev hranilnikov hladu ( Baltimor,
Calmac, Cristopia).

Podnebna konferenca ZN v Dohi
Doha - Po koncu konference o podnebnih spremembah se
poraja vprašanje, kaj so države s podaljšanjem kjotskega sporazuma sploh dosegle. Kjotski sporazum, ki je sicer začel veljati
leta 2005 in poskuša zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in
preostalih toplogrednih plinov, so države podpisnice zdaj podaljšale le do leta 2020.
Dosežek zadnje podnebne konference so številni sprejeli
z mešanimi občutki. Nemški minister za okolje, Peter Altmaier
je povedal, da nov sporazum o podnebnih spremembah ni nič
posebnega in da smo upali na večji napredek. Pri naslednjem
sporazumu, ki ga morajo države sprejeti že čez 3 leta, bodo
razvite države tudi od držav v razvoju zahtevale, da se obvežejo k zmanjševanju svojih izpustov. Ta sporazum, če ga bodo
države sprejele, bo v veljavo stopil po letu 2020, po tem ko se
bo iztekel podaljšani kjotski sporazum.
Z rezultati nedavne podnebne konference pa niso zadovoljni okoljevarstveniki. »V ta kjotski sporazum je vključenih
veliko premalo ciljev za zmanjševanje izpustov,« je povedala
Ann-Kathrin Scneider, članica okoljevarstvene nevladne organizacije v Nemčiji. Pri tem pa je še izpostavila, da je le nekaj držav vključenih v drugo podaljšanje kjotskega sporazuma. Kritiki so posebej nezadovoljni s sporazumom, da lahko

prenesejo del svojih neizrabljenih kvot izpustov iz kjotskega sporazuma v naslednje kjotsko obdobje. Za to so se zavzemale predvsem države, ki so utrpele padec gospodarstva
(večina srednje- in vzhodnoevropskih držav). Predstavnika
Greenpeacea, Martina Kaiserja, pa bolj kot vse drugo skrbi to,
da bodo Rusija in druge države, želele izrabiti te emisijske pravice in s tem zavlačevale pogajanja o naslednjem sporazumu
o podnebnih spremembah.
Kritike pa skrbi tudi pomanjkanje obvez v zvezi s financiranjem. Države v razvoju in razvijajoče se države so pozvali h konkretnim obvezam, hkrati pa pozvale industrializirane
države, da razkrijejo, kdaj in koliko sredstev bodo prispevale državam v razvoju pri zmanjševanju izpustov ter njihovem
spopadanju s podnebnimi spremembami. Načrt je, da bi do
leta 2020 države v razvoju prejele približno 100 milijard ameriških dolarjev, da se bodo učinkovito spopadle s podnebnimi
spremembami.
Kaj je prinesla podnebna konferenca v Dohi, bo pravzaprav kmalu vidno. Podaljšanje kjotskega sporazuma samo nakazuje na dejstvo, da države ne jemljejo resno svojih okoljskih
obvez in da je ključnega pomena trenutna gospodarska in ne
okoljska kriza.

Družba ASTECH d.o.o specializirana za servisiranje in vzdrževanje
klimatsko prezračevalnih sistemov.

www.astech.si
ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6 A, 1370 Logatec, tel.: 01 75 08 500, fax: 01 75 08 505, astech@astech.si
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SISTEM WKS S KORIŠČENJEM
LATENTNE TOPLOTE ZA
OGREVANJE IN HLAJENJE
Fazno spremenljivi materiali (PCM) shranijo energijo, ki
se sprošča pri procesu spremembe agregatnega stanja iz trdnega v tekoče. Na osnovi novih tehnologij koristimo parafine, ki se pri sobni temperaturi nahaja v obliki raznih voskov.
Če dodajamo energijo v obliki toplote, se pri tem poveča
notranja energija. Posledica tega je povišanje temperature
(senzibilna toplota) ali sprememba faze (latentna toplota).
Vedno, ko material preide v drugo agregatno stanje (iz trdnega v tekoče ali obratno), se toplota oddaja ali sprejema.
Za uporabo v hranilnikih latentne toplote v katerega so
napeljane cevi uparjalnika) je pomembna njihova sposobnost hranjenja energije (kJ/kg) oziroma tista toplota, ki jo lahko shranimo na prostornino hranilnika toplote. Najbolj so primerne organske snovi – parafini.
WKS sitem deluje po principu toplotne črpalke je sestavljen
iz kompresorja nameščenega v zvočno izoliranem ohišju in se
nahaja v zgradbi., Povezave –Tichelmann (bakrene cevi) za
neposredno uparjanje in kondenzacijo so vgrajene v latentne
hranilnike in neposredno vodijo iz stanovanja. Koristijo se posebne izvedbe hranilnikov toplote za krmiljenje hladiva R 404a.
Posebna izvedba omogoča tudi hlajenje.

1.Osnovne značilnosti WKS sistema
Prednosti so:
 od 70% - 80 %letnih potreb po toploti za ogrevanje
za stavbe z nizko rabo energije, lahko pridobimo z uporabo
sončne energije,
 možno shranjevanje toplote pri zunanjih temperaturah 8 °C in sončnem sevanju pod 200 W/m2 (zimsko obdobje, prehodna obdobja),
 večja kapaciteta akumulacije toplote kot pri konvencionalnem hranilniku toplote (skoraj 3 krat več pri temperaturni razliki 10 K, fazna sprememba pri 22 °C),
 ekološko neškodljiv material za hranjenje latentne
toplote,
 zaradi kombinacije s sončno energijo se podvoji energijska učinkovitost sistema,
 WKS sistem je možno upravljati z ali brez PV sistema,
 opremiti ga je mogoče s funkcijo hlajenja,
 kot vir toplote so lahko odpadna toplota ali geotermalna energija.
Na sliki 1je prikazana hidravlična shema sistema WKS:

Slika 1: Hidravlična vezava TČ, SSE in HT
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Slika 2: Kompresor

Slika 3: Uparjalnik in kondenzator

2. Zaključek
Uporaba sončne energije in toplotne črpalke v kombinaciji s hranilniSlika 1a Tehnični podatki






površina SSE: 2,5 - 8,76 m2,
ogrevna moč: 6,5 do 37 kW
hladilna moč: 5,4 do 31 kW
letno grelno število: preko 7

kom latentne toplote, predstavlja ekonomičen in energijsko učinkovit sistem za ogrevanje. Tako lahko do 80 % letnih potreb po toploti za ogrevanje za stavbe z nizko rabo energije pridobimo z uporabo sončne energije.
(BG)
Viri:
gradivo firme Power Tank GmbH Soneberg

Rja - novi vir energije?
Znanstveniki so prišli
do nenavadnega odkritja
in sicer trdijo, da bi rja iz
domačih pečic lahko ponudila odgovor na to,
kako proizvesti neomejene količine poceni goriva.
Pri svojih raziskavah je ekipa znanstvenikov uporabila
cerijev oksid, ki nastane pri segrevanju pečic. Ta namreč
izloči kisik in ogljikov dioksid iz vode, s čimer palahko postaneta elementa uporabna kot gorivo. Prva faza je vključevala segrevanje cerijevega oksida na 1650 °C s pomočjo
koncentrirane sončne svetlobe tako dolgo, da je ta sprožil izločanje kisika. Ko so postopek obrnili in oksid ohlajevali, so ugotovili, da je ta ponovno nase vezal kisik. Proces
je deloma podoben 'dihanju', pri čemer temperatura
uravnava sprejemanje ali oddajanje kisika. Ob dodajanju
vode, ogljikovega dioksida in zniževanju temperature je
oksid oddal kisik, s čimer je namesto vode ostal vodik in
ogljikov monoksid namesto ogljikovega dioksida. Vodik
in ogljikov monoksid pa lahko v kombinaciji uporabimo
za izdelavo goriv. To gorivo naj bi se lahko spremenilo v
gorivne celice, ki bi poganjale naprave ali pa v plin za plinske generatorje. Omenjena raziskava tako razkriva nov

način pridobivanja izredno poceni energetskega vira.
Za njegovo pridobivanje pa bi potrebovali samo sonce,
vodo in ogljikov dioksid, česar pa je na Zemlji na pretek.
Hipotetično bi proces lahko predstavljal revolucionarno
odkritje in predvsem množično dostopno.
Raziskovalci s kalifornijskega inštituta za tehnologijo
so navdušeni nad odkritjem in pravijo, da je najboljši del
odkritja njegova mnogostranskost. Sossina Haile, profesorica materialne znanosti in kemijske tehnike, je dejala;
»Mi ne diktiramo uporabnikom, kakšno energijo naj bi v
prihodnje uporabljali. Želimo le izdelati način, s katerim
bi na enostaven način izrabili sončno energijo, ki je dostopna vsem.« Za nadaljnjo uspešno raziskovanje bodo
potrebni še številni poskusi, s katerimi naj bi postopek
postal še veliko bolj učinkovit. Treba bo razviti materiale s še boljšimi karakteristikami, kot jih ima cerij. Najbolj
idealen bi bil takšen, ki ne zahteva tako velikih temperaturnih nihanj, s čimer bi se še povečala učinkovitost procesa. Ali kot je dejala raziskovalka Haile: »Če bi se zgornjo in spodnjo temperaturo lahko znižali, bi lahko celoten
sistem deloval dlje in boljši materiali bi lahko dali boljše
rezultate.«
Ali rja res predstavlja neomejen in dostopen vir energije? V prihodnosti bo kmalu znano…
(KG)
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SLOVENSKO GOSPODARSTVO
NA MEDNARODNIH SEJMIH
SPIRIT Slovenija, javna agencija je
objavila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013. SPIRIT Slovenija, javna
agencija za podjetja, v celoti financira najem neopremljenega razstavnega prostora na sejmih, tehnične
priključke in vpis razstavljavcev v
sejemski katalog.
Za vsak posamezni sejem iz seznama, bodo objavili vabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da spremljate
objave na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

Aktualne objave so:
 Javno povabilo podjetjem za
udeležbo na skupinski predstavitvi
slovenskega gospodarstva na sejmu IDEF, Istanbul, Turčija, 07. - 10.
maj 2013

 Javno povabilo podjetjem za
udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na
57. Mednarodnem sejmu tehnike in tehničnih dosežkov, Beograd,
Srbija, 13. – 17. maj 2013
 Javno povabilo podjetjem za
udeležbo na skupinski predstavitvi
slovenskega gospodarstva na sejmu AERO, Friedrichshafen, Nemčija,
24. – 27. april 2013
 Javno povabilo podjetjem za
udeležbo na skupinski predstavitvi
slovenskega gospodarstva na sejmu GreenEXPO, Dunaj, Avstrija, 19.
– 21. april 2013
 Javno povabilo podjetjem za
udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na
39. Mednarodnem sejmu gradbeništva, Beograd, Srbija, 16. – 20. april
2013

Več informacij o
posameznih sejmih in
nadaljnjih postopkih si
lahko pridobite na
SPIRIT Slovenija, javna
agencija, Matjaž Rovan
T: 01 5309 82801
5309 828
E: matjaz.rovan@japti.si

Seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013
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NAZIV SEJMA
SEJMA
NAZIV

1 CeBIT

12 CeBIT
39. Mednarodni sejem gradbeništva
23 39.
Mednarodni
sejem gradbeništva
Green
Expo
34 AERO
Green Expo
456 IDEF
AERO
57. Mednarodni sejem tehnike in tehničnih dosežkov
57 IDEF
Automotive Engineering Exposition
PLMA's
World ofsejem
Privatetehnike
Label in tehničnih dosežkov
68 57.
Mednarodni
7109 ZEPS
Automotive
Engineering
Exposition
Anuga
8 eCarTec
PLMA's World of Private Label
11
12
9 TEHNOMA
ZEPS
13 51. Mednarodni sejem pohištva, opreme in notranje dekoracije
10
Anuga
14 METS - Marine Equipment Trade Show
11
eCarTec
15 SPS
- IPC - Drives
16 AF
- L 'Artigiano in Fiera
12
TEHNOMA
13 51. Mednarodni sejem pohištva, opreme in notranje dekoracije
14 METS - Marine Equipment Trade Show
15 SPS - IPC - Drives
16 AF - L 'Artigiano in Fiera

TERMIN
TERMIN

05. - 09. marec 2013
05.
- 09. marec 2013
16. - 20. april 2013
16.
19. -- 20.
21. april
april 2013
2013
24.
19. -- 27.
21. april
april 2013
2013
07. - 10. maj 2013
24.
27.
april
2013
13. - 17. maj 2013
07.
22. -- 10.
24. maj
maj 2013
2013
28. -- 17.
29. maj
maj 2013
2013
13.
01. - 05. oktober 2013
22.
24.
maj
2013
05. - 09. oktober 2013
28.
20132013
15. -- 29.
17. maj
oktober
15.
01. -- 19.
05. oktober
oktober 2013
2013
11. - 17. november 2013
05. - 09. oktober 2013
19. - 21. november 2013
15.
2013
26. -- 17.
28. oktober
november
2013
30. -november
december 2013
15.
19. oktober- 08.2013

PODROČJE
PODROČJE

Sejem IKT

Sejem
IKT
Sejem gradbeništva in gradbene opreme
Sejem
in gradbene
opreme
Sejem gradbeništva
zelenih tehnologij,
obnovljivih
virov energije in sorodnih vsebin
Sejem zelenih
letalstvatehnologij, obnovljivih virov energije in sorodnih vsebin
Sejem
Sejem obrambne industrije
Sejem
letalstva
Sejem tehničnih izdelkov, materialov, opreme in sorodnih vsebin
Sejem
industrije
Sejem obrambne
avtomobilske
industrije
Sejem tehničnih
blagovnih izdelkov,
znamk inmaterialov,
potrošnegaopreme
blaga in sorodnih vsebin
Sejem
Sejem tehničnih izdelkov, obnovljivih virov energije in metalurgije
Sejem
avtomobilske
industrije
Sejem prehrambne in živilske industrije
Sejem
znamk
in potrošnega
Sejem blagovnih
avtomobilske
industrije,
vozil in blaga
komponent za električna vozila
Sejem tehničnih
tehničnih izdelkov,
izdelkov obnovljivih virov energije in metalurgije
Sejem
Sejem pohištva in notranje opreme
Sejem
prehrambne in živilske industrije
Sejem navtične industrije in navtične opreme
Sejem
industrije,krmiljenj
vozil in komponent
za električna vozila
Sejem avtomobilske
avtomatike, procesnih
in elektronike
Sejem tehničnih
umetnostne
obrti
Sejem
izdelkov
11. - 17. november 2013
Sejem pohištva in notranje opreme
19. - 21. november 2013
Sejem navtične industrije in navtične opreme
26. - 28. november 2013
Sejem avtomatike, procesnih krmiljenj in elektronike
30. november - 08. december 2013 Sejem umetnostne obrti

MESTO
MESTO

DRŽAVA
DRŽAVA

Hannover
Beograd
Beograd
Dunaj
Friedrichshafen
Dunaj
Istanbul
Friedrichshafen
Beograd
Istanbul
Yokohama
Amsterdam
Beograd
Zenica
Yokohama
Köln
Amsterdam
München
Skopje
Zenica
Beograd
Köln
Amsterdam
München
Nürnberg
Milano
Skopje
Beograd
Amsterdam
Nürnberg
Milano

Nemčija
Srbija
Srbija
Avstrija
Nemčija
Avstrija
Turčija
Nemčija
Srbija
Turčija
Japonska
Nizozemska
Srbija
BiH
Japonska
Nemčija
Nizozemska
Nemčija
Makedonija
BiH
Srbija
Nemčija
Nizozemska
Nemčija
Nemčija
Italija
Makedonija
Srbija
Nizozemska
Nemčija
Italija

Hannover

Nemčija
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Nagradna križanka št.18
NAŠA
GORA
(2275m)

MODEL NEUMNICA, RAKETNI
AVŠA
MODELAR
DAEWOOJA

ALČEŠ
MEJAČ

SEVERNI
JELEN

NAŠ
NASELJE PRI ITALJANSKI JAPONSKI
PESNIK
TRNOVSKI PISATELJ
DENAR
ZUPANČIČ
SVEVO
VASI

REKA
V AFRIKI
JUDOVSKI
PREROK

KOKOŠJI
IZTREBEK,
KURJAK

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
GARDNER

VEDA O
GLEDALIŠKI
UMETNOSTI
OSRAMO
ČENJE
GRAJSKA
SOBA
CARJEVA
HČI

GRDO
BITJE
ORODJE
MLATIČA
NASELJE
PRI
SEŽANI

ŽUPAN
TRŽIČA
(PAVLE)

SAMICA
PSA
BRAKA

HUDIČ,
VRAG

TRSNO
STEBLO

SMUČARKA
ANDREJA
GIBAJOČI
SE ZRAK

PRIJETNA
DIŠAVA
ORIENT.
PIJAČA

LASTNOSTI
SRBOV
NAŠA
PEVKA
POVELJNIK
(STAR.)

INDIJANSKI
STRUP ZA
PUŠČICE

VZDEVEK
SERDA
RUŠIČA
MILIČ

DLAKA POD
NOSOM

SVODI
OBOK

URŠKA
RABIČ
MAJHNA
ŽUŽELKA

ŠUMENJE
TRG,
SEMENJ

OPATOVA
SLUŽBA

RIMSKA 4

REČICA
SKOZI
VELENJE

RDEČE
BARVILO
ZA
TEKSTIL

VAS NAD
RIŽANSKO
DOLINO
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Vpišite nagradno geslo

Velja za člane sekcije
energetikov-instalaterjev OOZ,
ob izžrebu in pravilni rešitvi nagradne
križanke številka 18.

� 1. nagrada : Enkratna objava oglasnega sporočila v reviji Energetik v 		
velikosti enega stolpca 50 x 30 mm.
� 2. nagrada: Enkratna objava oglasnega sporočila na spletni strani
revije Energetik v velikosti oglasne pasice 120 x 60 px.
� 3. nagrada: Objava malega oglasa v reviji Energetik in na spletni
strani revije Energetik.

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite najkasneje do 15. 04.
2013 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

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

Rešitev nagradne križanke št. 17 iz prejšnje številke: SREČNO Z ENERGETIKOM V NOVO LETO
prejemniki
nagrad 17. nagradne
križanke
revije Energetik.

1.nagrada
DAVID STOILKOV
TRUBARJEVA 70,
6330 PIRAN

2.nagrada
OCEPEK FRANC
TRG POHORSKEGA BATALJONA 12,
1412 KISOVEC

3. nagrada
VID RAZPOTNIK
PODLIPOVICA 1,
1411 IZLAKE
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ENERGETSKA REVŠČINA

energetske revščine močno poveča.
Starejši, invalidi in ljudje s kroničnimi
obolenji so prisiljeni več časa preživeti
doma, kar še dodatno poveča njihove
potrebe po ogrevanju.
V Sloveniji se problem energetske revščine šele počasi zaznava, zato
ne obstajajo natančne statistike tega
pojava. Po dostopnih podatkih iz leta
2010, pa lahko ocenimo, da je energetsko revna kar tretjina gospodinjstev. V ta delež ne spadajo le socialno
ogrožene družine, temveč tudi tiste
z višjimi dohodki, a z nadpovprečno
ali neracionalno porabo denarja za
ogrevanje.
Največjo nevarnost za zdravje
predstavlja vlaga v prostorih. Ta nastaja v premalo ogrevanih in premalo
prezračenih prostorih. Posledica vla-

ge pa je nastanek plesni, ki je zdravju zelo škodljiva. Poleg vlage je nevarna posledica energetske revščine tudi
nekvaliteten zrak. Ljudje že tako ali
tako uporabljajo neustrezna oziroma
neekološka goriva in slabe peči, ob
pomanjkanju sredstev pa poleg običajnih energentov za kurjavo, uporabljajo vse do česar pač lahko pridejo;
les, odpadki, ipd. Veliko nevarnost za
gospodinjstva z nekvalitetnimi ali neustreznimi ogrevalnimi sistemi na fosilna goriva pa predstavlja zastrupitev
z ogljikovim monoksidom, ki v skrajnem primeru povzroči celo smrt.
Ljudje lahko sami naredijo veliko,
da preprečijo ali vsaj zmanjšajo tveganje energetske revščine. Ko ni nikogar
v prostoru je treba izklopiti luči, sicer
pa je nujna uporaba varčnih žarnic. Ob

daljši odsotnosti moramo vse električne naprave fizično izklopiti iz omrežja,
pri nakupu električnih naprav pa moramo poleg cene, gledati tudi na potrošnjo elektrike. Za vse naprave, ki jih
uporabljamo v gospodinjstvu, moramo pridobiti vsaj osnovne informacije, saj le tako lahko ugotovimo kako jih
uporabljati, da privarčujemo in katere
bi bilo bolj smotrno zamenjati. Pozimi
moramo biti pozorni pri prezračevanju, saj oken ne smemo predolgo pustiti odprtih, prav tako pa prostorov
ne smemo pretirano ogrevati. V starejših gospodinjstvih moramo izračunati
ali je bolj racionalno zamenjati okna,
obnoviti izolacijo ali mogoče celo zamenjati sistem ogrevanja, kot vztrajati
pri obstoječem stanju.
Energija torej ni pomembna le
za ekonomski razvoj, temveč tudi za
zdravje. Države bi morale poskrbeti
za zmanjšanje energetske revščine.
Povečati bi se moral delež gospodinjstev, ki uporabljajo ustrezne ogrevalne sisteme in ekološka goriva. S subvencijami in olajšavami bi ljudi morali
stimulirati za zamenjavo starih, dotrajanih sistemov. Pri problemu energetske revščine je nujno tudi mednarodno sodelovanje, saj uporaba fosilnih
goriv in slabi sistemi povečajo emisije
toplogrednih vplivov, kar na klimatske
razmere vpliva v svetovnem obsegu.
Poleg tega pa bi primeren dostop do
ogrevanja in do ostalih osnovnih storitev morala biti človekova pravica.

Subvencija Eko sklada.

Sedaj tudi notranja enota
z vgrajenim 190 l bojlerjem.

Stenski pršni odtok

Novo:
Duofix
za prho.

Če ste v kopalnici uporabili vgradne
elemente Geberit Duofix, lahko v steno
postavite tudi odtok za pršni prostor. Za to
vam je na voljo stenski pršni odtok Geberit
Duofix.
→ www.geberit.si

← inovativni stenski
odtok za breznivojske
pršne prostore

