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September 2016

Obiščite nas na 49. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju!
Celjski sejem, 13.-18. september 2016
Najdete nas v dvorani L, razstavni prostor št. 37 

Vabljeni v našo družbo.

Veselimo se srečanja z Vami.

To je zanesljivost.

 

 

Weishaupt je mednarodno podjetje, 
ki se ukvarja s proizvodnjo, prodajo 
in servisom vrhunskih ogrevalnih 
sistemov, solarnih sistemov, toplotnih 
črpalk in gorilnikov. 



V času od 13. do 18. septembra vas vabimo, da nas obiščete 
na  sejmu MOS v Celju, v hali K.[ [
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Prvi zametki enotnega oz. organiziranega de-
lovanja Mariborskih instalaterjev segajo v leto 
1990. Prej smo se instalaterji – prijatelji  neformal-
no srečevali ob nabavi in kasneje na kavici nasproti 
Metalke. Ker je bila takrat ponudba materiala do-
kaj drugačna, sem predlagal prijatelju Marijanu, 
da kot dober instalater razmisli o privatni trgovini. 
Stranki bo lahko ponudil, predvsem pa svetoval ob 
nakupu materiala. In tako je nastala ena prvih in-
stalacijskih privatnih trgovin. To je bilo vodilo, da 
sem se s strokovnimi, stanovskimi prijatelji dogo-
varjal o ustanovitvi sekcije instalaterjev po vzoru 
Združenja obrtnikov Maribor, ki so se v preteklo-
sti združevali kot gostinci, avtoprevozniki in drugi 
obrtniki. Od tod tudi trije znameniti krogi v znaku 
OZS. Mi smo zastopali vodoinstalaterje, instalater-
je centralnih kurjav, montažerje plinskih naprav in 
serviserje oljnih gorilcev. Zelo intezivno sem pripra-
vljal pravilnik, program, finančni plan, družabnost  
- skratka temelje za takratno ustanovitev sekcije.  
Sekcija instalaterjev je bila ustanovljena 21. junija 
leta 1991. Takrat smo izvolili sedemčlanski izvršilni 
odbor izmed  12.  kandidatov in sprejeli poslovnik o 
delu, predvsem pa se dogovorili o aktivnostih.  V le-
tnem poročilu piše, da smo imeli tri seje in dva zbo-
ra. V tem letu so z našo pomočjo in predlogom, ki 
sem ga prinesel iz Nemčije, kjer sem bil na izobraže-
vanju za multiplikatorja, ustanovili obrtni oddelek 
za instalaterje – kasneje vajeniški sistem na šoli. Po 
sklepu takratne IO sekcije smo si ogledali medna-
rodni sejem Interklima v Zagrebu. Na delovno pra-
kso smo sprejeli učence usmerjenega izobraževa-
nja tretjih letnikov, naši obrtniki pa so opravili na 
šoli številna predavanja in prikazali sodobne nači-
ne za vgradnjo vodovodnih ter ogrevalnih naprav. 
Aktivno smo se tudi vključili za opremljanje učilnice 
praktičnega pouka za učence v obrti na Strojni ko-
vinarski srednji šoli.  V mesecu decembru smo izve-
dli prvi mini sejem v izložbah trgovskega podjetja 
Metalka, kasneje je to preraslo v specializiran sejem 
Energetika – Maribor.

Drugi zbor instalaterjev je potekal 13. septem-

bra, katerega se je udeležilo 115 članov naše sekci-
je. Članstvo v OZ je bilo obvezno- posledično tudi 
v sekciji. Zbor je potekal na čolnarni Elektrokovine 
na Limbuškem nabrežju ob reki Dravi, prisotni pa 
so bili instalaterji iz OZ Maribor in Pesnica ter učen-
ci šole SKSŠ. Zbora se je s strani šole udeležila učite-
ljica ga. Ana  Hanžič. 

Dne 19. oktobra 1991 je potekal tradicional-
ni kostanjev piknik na kmečkem turizmu Brunček, 
z ansamblom Rožmarin. Dne 26. oktobra 1991 si 
je 44 udeležencev ogledalo Mednarodni sejem 
Racionergia v Bratislavi. Nato dne 24. novembra 
1991 je bila podpisana Pogodba o poslovnem so-
delovanju in organizaciji sejemske  prireditve 
Energetika -Maribor. Od 4. do 10. decembra 1991 
so potekali brezplačni varnostni pregledi kotlovnic, 
s pomočjo RTV Maribor, sodelovalo je 11 obrtnikov 
s svojimi delavci.

Isto leto 19. decembra je potekal tretji zbor in-
stalaterjev, na katerem smo obravnavali  »Zakon o 
gradnji objektov«, govorili o izvajanju del plinskih 
instalacij, izobraževanju, in mednarodnem sejmu 
Energetika 92.

Na volilnem zboru 21.6. smo izvolili Izvršilni 
odbor v sestavi: Ivo Klevže kot predsednik, Janez 
Šauperl podpredsednik in člani Jože Vivod, Jože 
Najdič, Drago Kralj, Anton Horvat in Peter Hercog. 
Omeniti še velja druge instalaterje, ki so prevzeli de-
lovne naloge in sicer:

Avgust Šoster, Guenter Krajnc, Srečko Šparakl, 
Drago Rožman, Ivan Petrič, Franc Druže, Albin 
Verbovšek, Marijan Urleb, Danilo Brdnik, Ivan 
Šomer, Tone Kostanjevec in drugi. Z leti so se funk-
cionarji menjavali, pri pregledu podatkov pa ugo-
tavljam, da se načeloma srečujemo še vedno z isti-
mi problemi, predvsem pa je premalo udeležencev 
na naših akcijah.

Morda še stavek, sočasno so potekale aktivno-
sti na ustanavljanju sekcij v drugih OZ in posledič-
no tudi na ustanovitvi republiške sekcije, ki pa se je 
ustanovila 29.10.1996, do takrat pa smo delovali v 
sekciji kovinarjev.

BILO JE PRED  
PETINDVAJSETIMI LETI

Piše: Janez  Šauperl 
mojster strojnih  

instalacij

UVODNIK
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S l o v e n S k a  S t r o k o v n a  r e v i j a  i n S t a l a t e r j e v – e n e r g e t i k o v

Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor,  
Sekcija instalaterjev–energetikov.

Glavni in odgovorni urednik : Danilo Brdnik 
e-pošta: termoservis@triera.net

Marketing: mag. Olga Poslek s .p., GSM: 041 889 942  
in 040 580 519, e-pošta: olga.poslek@gmail .com 

Koordinator revije: Leonida Polajnar,  
tel . : 02/33 03 510, Gsm: 051 662 119, e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si

Lektoriranje člankov: Katja Grobovšek 
e-pošta: katja.sun@gmail .com

Oblikovanje in tehnično urejanje: Druga podoba, Miljana Požar s .p. 

T isk : Evrografis d.o.o., naklada: 3.200 izvodov.

Naslov uredništva: Območna obrtno–podjetniška zbornica Maribor,  
T itova cesta 63, 2000 Maribor,  
telefon: (02) 330 35 10, 330 35 00 (h.c.); fax: (02) 30 00 491.

Par tner pri izdajanju revije je Sekcija instalaterjev–energetikov  
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 

Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.  
Revija izide 6 krat letno.

Za vsebino oglasov revija Energetik ne odgovarja!

Naslovnica  
Ovitek 2

15
17
19
21
25
27
29
31
33
35
37
39
41
45
47
49
51
53
57
61
62
63
65
65
67

Ovitek 3
Ovitek 4

WEISHAUPT
SATLER OKNA IN VRATA
49. MOS
KRONOTERM
SELTRON
LUNOS
AIRABELA
DINES
NILAN
VAILLANT
GRUNDFOS
BUTAN PLIN
EMA BAZENI
DAIKIN
PEČARSTVO GOLOB
INPRO
E2E
ARMEX ARMATURE
BARBATUS
LETRIKA SOL
JUB
TEHNOLES
EUROSTIL
DELIKOMAT
ELEKTROINSTALACIJE PINTAR
NAITORS
ASTECH
VITANEST
GEBERIT

Stran Seznam oglaševalcev

K a z a l o

3  Vabimo vas na »MARIBORSKI DAN »

3  Strokovni posvet o aktualnih vprašanjih   
  poslovanja v Avstriji

4  Podpora obrtnikom in podjetnikom pri prenosu  
  podjetja

6  Rešitev za sanitarno toplo vodo s cop 3,6

8  Pet dejavnikov, ki vplivajo na zaščito pred hrupom  
  sanitarnih instalacij

10 Tehnologija toplotnih črpalk zrak-voda  
  Mitsubishi Electric z najvišjo energijsko učinkovitostjo

12 Učinkovita dizajnerska rešitev: Energeto® 5000 view

14 49. MOS, Mednarodni sejem obrti in podjetnosti

16 Izkoriščanje geotermalne energije s toplotnimi  
  črpalkami Kronoterm

18 Sobna enota RCD in aplikacija CLAUSIUS – sodobna  
  kakovost bivanja

20 LUNOS v svetu žanje uspeh   

22 Tržni inšpektorji v preverjajo, ali imajo podjetja  
  zahtevana obrtna dovoljenja.

23 Vitanest d.o.o. od junija 2016 na novi lokaciji, za še  
  boljšo distribucijo naprav MITSUBISHI ELECTRIC

24 V Airabeli svoje uspehe delijo z monterji.

28 Sodobne celovite rešitve prezračevanja, ogrevanja  
  in hlajenja

31 Informacija o brezplačnih seminarjih PA

32 ALPHA3 ustvarja večjo vrednost za kupce

34 »S tehnologijo Rinnai lahko v eni uri segrejemo več kot  
  10.000 litrov vode«

36 5 najpomembnejših dejstev, ki jih je pomembno upo 
  števati pri gradnji bazena

38 Nova izkušnja ob nakupu vaše klimatske naprave ali  
  ogrevanja

40 Tipizirana kurišča za masivne ali lončene peči

42 Izberite pametno, izberite Geberit

44 Že 25 let zagotavljamo optimalne energetske in  
  prostorske rešitve

46 Toplotna črpalka za ogrevanje večje hiše z radiatorji  
  inslabšo izolacijo

48 V naravo vrnimo očiščeno vodo

50 Nazaj k naravi s sistemi in proizvodi TOPLING   
  Prnjavor in SENKO Čakovec

52 SOLARNI MIKRO RAZSMERNIKI – optimalna   
  tehnologija sončnih elektrarn po sistemu NETO   
  MERITEV

54 Antibacterial armature

56 Jesenske novosti iz JUB-a

59 Zgrabite priložnost in rastite s podjetjem DAIKIN.  
  Ste zraven?

60 STEGU- dekorativni kamen

62 Vlaga: večni problem

63 Kjer je najboljša kava doma …

64 Sanacija hišnega dimnika
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Vedno več slovenskih podjetij koristi možnost in ponuja 
svoje storitve tudi v Avstriji. Opažamo, da od tega profitirajo 
predvsem velika podjetja, ki so v stanju ustanoviti podružni-
ce/hčerinska podjetja na obeh straneh meja. Mali ponudni-
ki in zasebni povpraševalci pa so izpostavljeni birokratskim 
težavam, ki postajajo čedalje večje in utegnejo vse bolj pre-
prečiti čezmejno opravljanje storitev. Dne 1.1.2017 bo začel 
veljati nov Zakon o preprečevanju plačilnega in socialne-
ga dumpinga. Na posvetu bodo predstavljene novosti, ki 
bodo začele veljati 1.1.2017 in možne rešitve težav, katere 
trenutno srečujejo podjetja,  ki v Avstriji opravljajo storitve. 
Namen strokovnega posveta dne 23.9.2016 je, da predstavi-
mo novosti, ki bodo začele veljati 1.1.2017, in trenutne teža-
ve slovenskih podjetij, absurdne kazni zaradi malenkostnih 
birokratskih prekrškov, uporabljanje napačnega obrazca, 
manjkajoča dokumentacija ipd. Avstrijski organi redno na-
lagajo naročniku tudi prepoved izplačila dogovorjenega 
plačila, in to brez pravnomočne odločbe. Že zgolj grožnja 
kazni zadostuje, da se slovenski ponudniki odvračajo od av-
strijskega trga in de-facto ne koristijo več možnosti, ki jim jo 
nudi evropska pravna ureditev.

Zaradi tega vabimo na

Strokovni posvet o aktualnih vprašanjih 
poslovanja v Avstriji,

ki bo dne 23.9.2013, od 09.00 do 13.30 ure v prostorih 
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 
4, A-8010 Graz, 6. nadstropje – Schlossbergsaal.

Spored:
09.00 – 09.15 Pozdrav udeležencev in otvoritev   
   strokovnega posveta
09.15 – 09.45 Trenutno veljavna zakonodaja – pravna  
   ureditev napotitev po 1.1.2017 

   dr. Maria Škof, odvetnica, odvetniška  
   pisarna Grilc-Vouk-Škof Celovec/Gradec/ 
   Ljubljana
09.45 – 10.15 Povzetek aktualnih primerov

   mag. Rudolf Vouk, odvetnik, odvetniška  
   pisarna Grilc-Vouk-Škof Celovec/Gradec/ 
   Ljubljana

STROKOVNI POSVET O AKTUALNIH  
VPRAŠANJIH POSLOVANJA V AVSTRIJI

Program:
10:00- Slavnostna otvoritev Celjskega sejma; Modra 

dvorana, poslovna stavba Celjskega sejma
13.00-16.00 Razstavni prostor OOZ Maribor dvo-

rana L1: Osrednji dogodek » Dan Mariborske zbornice« 
Predstavitev Podpis sporazuma o poslovnem sodelovanju 
med OOZ Maribor in Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ) 
v Celovcu ter predstavitev projekta CTEMAlp- prenos lasni-
štva podjetij. 

Skozi ves dan in sejemski čas se bo predstavila  sekcija 

VABIMO VAS  
NA »MARIBORSKI DAN »

za gostinstvo in turizem z lokalno ponudbo hrane in vin- 
turistični produkti z več ponudniki z naslovom:  ŠTAJERSKE 
ZGODBE in OKUSI ŠTAJERSKE.

Obiskovalci bodo lahko spremljali prikaz domače in 
umetnostne obrti: lončarstvo in izdelovanje lesenih lesten-
cev. Na ogled in predstavljena bo tudi naravna kozmetika in 
izdelki sekcije tekstilcev.

Veselimo se srečanja z vami, saj bomo tako skupno so-
oblikovali sejemsko podobo in poskrbeli, da bo to resnično 
največja poslovno-sejemska prireditev regije!

na Mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2016 v Celju,  
ki se bo pričel takoj po slavnostnem odprtju, v torek  13. septembra 
2016 ob 13:00 uri
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10.15 – 10.45 Prosti pretok storitev in prekrški v   
   skladu z Zakonom o preprečevanju  
   socialnega in plačilnega dumpinga 

   asist. prof. dr. Doris Hattenberger,   
   Alpen-Adria-Universität / Univerza- 
   Alpe-Adria, Celovec
10.45 – 11.15 Odmor
11.15 – 11.45 Prosti pretok storitev in obveznosti  
   naročnika v skladu z Zakonom o   
   preprečevanju socialnega in plačilnega  
   dumpinga

   mag. Daniela Krömer, odvetniška   
   pripravnica, CMS Reich-Rohrwig Hainz  
   odvetniki, Dunaj 

11.45 – 12.15 Podjemna pogodba ali posojanje   
   delovne sile? 

  mag. Wolfgang Schuster, sodnik na   
 Delovnem in socialnem sodišču na Dunaju, 
12.15 – 12.45 Plačilni list, ki ustreza določilom Zakona  
   o socialnem in plačilnem dumpingu 

   mag. Christiane Holzinger, davčna   
   svetovalka 360° Business Planner   
   Steuerberatung GmbH, Celovec, 

   dr. Michael Knaus, TPA Horwath Ljubljana
12.45 – 13.30 Razprava
13.30  Kosilo

Simultano tolmačenje nemško / slovensko

Veselimo se Vaše udeležbe. Prijavnico najdete na spletni strani : www.ooz-maribor.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je v 
sodelovanju z vodilnim partnerjem Združenjem zbornic 
iz regije Veneto (Italija) in sedmimi zbornicami iz Avstrije, 
Nemčije, Švice, Francije in Italije lani uspešno kandidirala na 
razpisu evropskega programa Alpski prostor s projektom 
CTEMAlp. Z udeležbo v tem mednarodnem projektu bo 
OOZ Maribor pomagala svojim članom pri prenosu lastni-
štva podjetij. Projekt predstavlja priložnost za nove storitve 

zbornice, za katere obstaja povpraševanje in jih bo zbor-
nica lahko izvajala v sodelovanju z drugimi regijskimi par-
tnerji tudi po zaključku projekta.

Aktivnosti s projekta so se pričele v mesecu januarju 
in se bodo zaključile decembra 2018. V tem času bo OOZ 
Maribor organizirala delavnice za zainteresirane podje-
tnike/obrtnike, pomagala pri promociji storitev prenosa 
podjetij, vzpostavitvi skupne spletne platforme za trans-
fer podjetij na mednarodnem nivoju, organizaciji info točk 
za pomoč podjetjem (kupci / prodajalci),  izvedbi praktič-
nih primerov prenosa podjetij in pripravi skupnega do-
kumenta - stališč za oblikovalce politik na EU in nacional-
nem nivoju. Kot opazovalec v projektu bo sodelovalo tudi 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Podpora prenosu družinskih podjetij na 
nacionalnem nivoju

Ida Praček, vodja programa za spodbujanje družinskega 
podjetništva SPIRIT, je predstavila aktivnosti javne agencije 
na področju družinskih podjetij. Z aktivnostmi so pričeli v 
letošnjem letu, v teku pa so informativni dnevi, ki bodo or-
ganizirani po celi Sloveniji. Nudijo podporo pri načrtovanju 
in nasledstvu družinskih podjetij in v ta namen želijo obli-
kovat celovit sistem, ki bo zajemal tudi vavčerje.

PODPORA OBRTNIKOM IN 
PODJETNIKOM PRI PRENOSU 
PODJETJA
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Maribor je v sklopu projekta C-TEMAlp 
dne 30.8.2016 uspešno izvedla panel s 
področja prenosa lastništva podjetij. Na 
dogodku je poleg podjetij in obrtnikov 
sodelovalo devet strokovnjakov iz javnega 
in zasebnega sektorja, ki se vsakodnevno 
ukvarjajo s prenosom lastništva podjetij. 
Predstavili so svoje izkušnje in primere 
dobre prakse. Dogodek je bil organiziran 
v sklopu treh okroglih miz, kjer so 
strokovnjaki razpravljali in odgovarjali 
na zastavljena vprašanja udeležencev.
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v 
procesu prenosa lastništva podjetij

Predstavnica Obrtne podjetniške zbornice Slovenije 
Tadeja Bučar je povedala, da je še veliko potenciala na podro-
čju podpornih storitev za obrtnike in podjetnike. Predstavila 
je potek svetovanj pri prenosu podjetij, ki jih nudi zbornica 
v sodelovanju z zunanjimi eksperti pomoči in so plačljiva. 

Pravni postopek prenosa lastništva  
podjetja

Pravni vidik v postopku prenosa podjetja je predstavil 
odvetnik Slavko Štepec. Predstavil je postopek priprave na 
prenos lastništva, pregled stanja podjetja, pogodbene ak-
tivnosti in osnovne dokumente vezane na prenos. 

V okviru razprave s prisotnimi strokovnjaki je bilo poudar-
jeno, da je podpora mikro in malim podjetjem z nižjim letnim 
prometom zelo slabo pokrita. Obrtniki v večini še ne zaupa-
jo spletnim portalom in je poudarek na osebnem svetovanju. 
Strokovnjaki se srečujejo s težavo zaračunavanja svojih stori-
tev, saj je realna verjetnost resnične prodaje podjetja, če ku-
pec ni znan, sorazmerno majhna. Za profesionalno vrednote-
nje podjetja se mikro podjetje v postopku prenosa ne odločajo. 
Srečujejo se tudi nihanjem odločnosti o sami prodaji. Garancije, 
da bo prišlo do prodaje, pa ni.

Obrtnike in podjetnike je z ozaveščanjem potrebno spod-
buditi, da o prenosu in nasledstvu začnejo razmišljati čim prej. 
V tujini se tovrsten postopek izvaja približno 3 leta, v prime-
ru družinskega prenosa pa je potrebno z aktivnostmi pričeti še 
prej in poskrbeti tudi za prenos znanj in izkušenj ter morebitno 
usposabljanje naslednikov.  

Pri prenosu je pomembno zagotoviti redno in nemoteno 
nadaljevanje vsakodnevnih aktivnosti podjetja, saj lahko v na-
sprotnem primeru v času prenosa lastništva kvaliteta podjetja 
in hkrati tudi vrednost podjetja pade. Podjetja mora prežive-
ti, tudi če do dejanske predaje v tistem trenutku ne pride. Zelo 
pomembno je vključiti strokovnjaka, ki mu obrtnik zaupa in ki 
ga spremlja in varno pelje skozi proces prenosa. V nekaterih 
primerih je treba poudariti, da je nujno ločiti lastništvo in vo-
denje podjetja.

Možnost prenosa lastništva podjetja je potrebno gledati 

tudi iz zornega kota iskanja zaposlitve. Z nakupom podjetja 
si lahko posameznik kupi službo. Hkrati si lahko obrtnik ob 
predaji in hkratni upokojitvi zagotovi tudi rento. 

Upoštevati je potrebno veliko: davki,  
računovodski servis obrtnika, pogodbe 
ipd.

Romana Mernik, direktorica Fininvest d.o.o., je predsta-
vila računovodske in finančne vidike v procesu transferja 
podjetja. Kot zunanja svetovalka je za OOZ Maribor v pre-
teklosti spremljala že kar nekaj obrtnikov v tem procesu. Iz 
svojih izkušenj je predstavila nekaj pomembnih računovod-
skih vidikov, ki jih morajo upoštevati obrtniki in podjetniki 
ter primere napak, ki se lahko zgodijo. 

Podpora bank v procesu in po zaključku 
prenosa podjetja

OOZ Maribor sodeluje z Novo KBM na več področjih. 
Mihael Feher, direktor PC vzhod Slovenija, je predstavil ban-
ko in primere, ko se vključijo kot svetovalci v samem pro-
cesu prenosa. Igor Muhič, direktor Sektorja investicijskega 
bančništva pa je poudaril pomembnost obdobja po predaji 
podjetja novemu lastniku. Svojim komitentom osebno sve-
tujejo kako ravnati s sredstvi, ki jih pridobijo s prodajo pod-
jetja ali njenega deleža. 

V drugi razpravi s strokovnjaki in obrtniki je bilo ugoto-
vljeno, da lahko mikro in malim podjetjem ponudimo pre-
gled bilanc podjetja in podporo na finančnem področju. Ni 
pa še vzpostavljena naveza slovenskih in tujih (na primer av-
strijskih) strokovnjakov na področju prenosa nakupa ali pro-
daje podjetij. Tovrstno mednarodno sodelovanje je pred-
videno v okviru projekta in s pomočjo spletne platforme.

V prvi vrsti se je potrebno osredotočiti na 
človeški vidik

Uroš Kavs, strokovnjak na področju prenosa družin-
skih podjetij, inštitut M.O.S.T., je v svojem prispevku podal 
smernice človeškega dejavnika v procesu prenosa lastni-
štva. Psihološki faktorji, ki vplivajo na poslovne odločitve 
v procesu prenosa, so ključnega pomena saj prehod v dru-
go generacijo preživi le tretjina podjetij. S tega področja je 
predstavil najpogostejše napake, na katere obrtniki veliko-
krat niso pozorni. O prenosu dejavnosti začnejo razmišljati 
tik pred upokojitvijo in se s svojimi nasledniki o njihovih po-
gledih ter željah premalo pogovarjajo. 

Ob koncu dogodka so se prisotni strinjali, da je potrebno 
prenos lastništva gledati kot možnost rasti, razvoja in inova-
tivnosti. Prenosa podjetja predstavlja tudi možnost za nove 
ideje, izboljšave in rast podjetja. S svojimi nasledniki morajo 
lastniki družinski podjetij sodelovati skozi vse obdobje delova-
nja, zbornica pa jim bo poskušala ponuditi kvalitetno pomoč 
in svetovanje. 

Tekst in foto: Leonida Polajnar
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Sanitarno toplotno črpalko je prek dodatnega preno-
snika toplote mogoče povezati z ogrevalnim ali solarnim 
sistemom, prek digitalnega vhoda pa s fotovoltaičnim sis-
temom.  Ta naprava je tako idealna za posodobitve in nad-
gradnje, pa tudi za novogradnje eno- in večdružinskih hiš.

Nova sanitarna toplotna črpalka se glede na svojo še 
posebej visoko učinkovitost (COP = 3,6 po EN 16147, A15/
W10-55°C, profil rabe XL) in razred energijske učinkovitosti 
A (od 2017 A+) uvršča med najučinkovitejše naprave na trgu. 
Zahvaljujoč visoki učinkovitosti zajame iz okolice celo do 70 
% potrebne energije. Temperatura okolice, pri kateri deluje 
toplotna črpalka učinkovito, se lahko giblje med -8 in +35 °C.

Za primer manj ugodnih pogojev sta na voljo dve reši-
tvi. Sanitarno vodo je mogoče dogrevati med drugim pre-
ko solarnega sistema in s pomočjo vgrajenega električnega 
grelca. Zahvaljujoč vgrajenemu spiralnemu cevnemu pre-
nosniku toplote pa je možno v primeru povečane porabe 
dogrevati hranilnik tople sanitarne vode s kotlom za ogreva-
nje prostorov, kondenzacijskim kotlom ali kotlom na trdna 
goriva, in sicer na podlagi padca temperature pod nasta-
vljeno vrednosti in programirane temperaturne tolerance. 
Preklop na najugodnejši način delovanja se izvede samo-
dejno glede na nastavljene parametre.

Prek digitalnega vhoda lahko toplotna črpalka obratuje 
na ugodnejšo lastno električno energijo iz fotovoltaičnega 
sistema. Pri velikih solarnih dobitkih se s samodejnim povi-
šanjem nastavljene temperature poveča tudi ugodje sani-
tarne tople vode.  

Najmanjša vgradna višina znaša 2200 mm, pri čemer na-
stavljive nogice (0…15 mm) omogočajo uravnavanje napra-
ve, prostor namestitve pa mora imeti prostornino vsaj 6 m3. 
Visoko učinkovit ventilator z nizko ravnijo hrupa (60 dB) in 
razpoložljivi priključki zagotavljajo prilagodljivost pri name-
stitvi sanitarne toplotne črpalke, pri čemer lahko ta prevza-
me dodatne funkcije, kot sta razvlaževanje zraka in hlajenje 
prostora (vinske kleti). Še eno možnost predstavlja izboljša-
no sušenje perila. 

Vgrajeni 300-litrski hranilnik sanitarne tople vode za-
gotavlja visoko udobje, zahvaljujoč emajliranemu jeklu pa 

Visoko učinkovita toplotna črpalka

REŠITEV ZA SANITARNO
TOPLO VODO S COP 3,6

Weishauptov program sistemov ogrevanja 
in izrabe ekonomičnih virov toplote je 
dopolnila nova sanitarna toplotna črpalka 
WWP T 300 WA, s katero je mogoče 
preprosto in z enega mesta oskrbovati 
s toplo vodo stanovanja in hiše.

Das ist Zuverlässigkeit.
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tudi izvrstno higieno sanitarne vode. Temperatura te je pri 
delovanju toplotne črpalke brezstopenjsko nastavljiva med 
20 in 60 °C. Izgube v pripravljenosti znašajo 2,2 kWh/24 h. 
Vgrajeni električni grelec pomaga pri doseganju visoke tem-

perature sanitarne vode v programu za zaščito proti legio-
nelam. Vgrajena magnezijeva anoda dodatno ščiti hranilnik 
sanitarne vode pred korozijo.

Samo upravljanje toplotne črpalke je zelo enostavno, 
saj uporabniški vmesnik na zaslonu na zelo preprost način 
prikazuje trenutno obratovalno stanje toplotne črpalke in 
prek menijev omogoča spreminjanje nastavljenih pogojev. 
V programu se zabeleži zadnjih 10 napak, kar pripomore k 
boljši nastavitvi sistema priprave sanitarne tople vode. Ker 
se beleži tudi trajanje delovanja na posamezen način (to-
plotna črpalka ali električni grelec ali dodatni vir toplote), je 
mogoče analizirati ekonomičnost delovanja toplotne črpal-
ke pri posameznih pogojih in izboljšati nastavitve.

Toplotno črpalko je treba priključiti in povezati z vodovo-
dnim sistemom in sistemom razvoda sanitarne tople vode. 
Ves potrebni pribor je vključen v Weishauptov obseg do-
bave. Obrnite se na nas, z veseljem vam bomo svetovali pri 
izbiri!

Obiščite nas na 49. mednarodnem sejmu 
obrti in podjetnosti – MOS v Celju!  
Celjski sejem,13.-18. september 2016
Najdete nas v dvorani L,  
razstavni prostor št. 37
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Zaščita pred hrupom

PET DEJAVNIKOV, KI  
VPLIVAJO NA ZAŠČITO PRED 
HRUPOM SANITARNIH  
INSTALACIJ
Zvoki stranišča ali odtekanja vode iz prhe v sosednjem stanovanju, so preprosto 
nadležni. Geberit v petih korakih predstavlja, kako bi zadeve morale delovati.

 � Prava cev – Idealne cevi za zmanjšanje stopnje hru-
pnosti instalacij so tiste, ki s svojo težo zmanjšajo vibracije. 
To so, na primer, cevi in fitingi Geberit Silent db20. Za izde-
lavo sistema Geberit Silent-db20 se uporablja plastika PE-
S2 z dodatki mineralov. Cevi in fazonski kosi iz tega mate-
riala imajo večjo težo, to pa učinkovito zmanjša tresljaje in 
hrup. Dodatna rebra v območju, kjer se tvori največ hrupa, 
učinkovito pripomorejo k njegovemu zmanjševanju. V  več-
nadstropnih stanovanjskih stavbah se zelo izkaže tudi eko-
nomična kombinacija horizontalnih povezav iz elementov 
sistema Geberit Silent-PP in vertikale iz materalov sistema 
Geberit Silent-db20.

 � Odmaknjeno od stene – Vgradni sistemi kot je 
Geberit Duofix sanitarne instalacije ločijo od stene. To pre-
prečuje prenos hrupa s sanitarnih instalacij preko sten v dru-
ge prostore.

8
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 � Tihe povezave – Pritrdilni elementi ločijo cevni sis-
tem tako od sten, kot od stropov. To preprečuje prenos zvo-
ka po konstrukciji zgradbe v sosednje prostore. Izolacijski 
materiali, nameščeni na pravem mestu, na primer, pri stiku 
WC školjke s steno, prav tako preprečujejo prenos zvoka po 
konstrukciji. 

 � Znanje in izkušnje štejejo – Na preverjene in certifi-
cirane sisteme se lahko zanesete, kajti tišino lahko dosežete 
samo, če je tih celoten sistem. To je pravzaprav edini način, da 
zadostimo standardom kot je DIN 4109. Ukrepi na posamez-
nih komponentah sistema, na primer samo na ceveh, nimajo 
pravega učinka. Geberit lastnosti svojih izdelkov testira v ra-
zličnih, realističnih okoljih in rezultate tudi objavi.  

 � Servis in svetovanje – Vsaka gradbena situacija je 
drugačna. Ne glede na to, ali gre za zgradbo iz opeke ali 
betona, zvočno optimirane izdelke lahko vgradite povsod. 
Tehnični svetovalci proizvajalca (npr. Geberita) vam poma-
gajo poiskati najboljšo rešitev, saj vsaka situacija zahteva 
drugačne rešitve. 

9
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Sistem s toplotno črpalko zrak-
-voda MITSUBISHI ELECTRIC v delje-
ni izvedbi (split sistem) je ekološko 
naravnan, gospodarni ogrevalni sis-
tem nove generacije z invertersko 
tehnologijo. 

Zunanje enote sistema s toplotno 
črpalko zrak-voda so na razpolago v 
dveh serijah: Ecodan in Zubadan, sle-
dnja s patentirano invertersko tehno-
logijo »FLASH INJECTION«, zaradi ka-
tere je celotna zmogljivost sistema na 

voljo do -15 °C zunanje temperature, 
področje delovanja pa vse do -28 °C 
zunanje temperature, kar je idealno 
tudi za pripravo tople sanitarne vode. 
Serija tč Zubadan je na razpolago na-
zivnih moči ogrevanja 8,11,14 in 23 
kW. Sistem je primeren za ogrevanje 
večjih objektov. Naprave lahko po-
vežemo v kaskadni sistem z največ  6 
enotami enakih moči, kar predstavlja 
maksimalno nazivno ogrevalno moč 
138 kW. Z rotacijsko funkcijo je omo-

gočena izmenjava delovanja enot v 
sistemu, kar zagotavlja enakomerno 
obremenitev vseh enot.  

Glede na potrebo po topli sani-
tarni vodi sta na voljo dve varianti 
enot za pripravo vode, brez ali z 200 
litrskim rezervoarjem sanitarne vode. 
Notranje hidro enote sistema Ecodan 
sanitarno vodo segrejejo do 60 °C, s 
programom za preventivno toplotno 
dezinfekcijo sanitarne vode (proti le-
gioneli) do 70 °C, poleg tega napra-

TEHNOLOGIJA TOPLOTNIH 
ČRPALK ZRAK-VODA  
MITSUBISHI ELECTRIC  
Z NAJVIŠJO ENERGIJSKO  
UČINKOVITOSTJO

10



September 2016

ve dosegajo temperaturo ogrevalne 
vode 60 °C tudi na dovodu. Inovativna 
funkcija avtomatskega prilagajanja pa 
meri sobno temperaturo in zunanjo 
temperaturo, ter na tej podlagi izra-
čuna potrebno moč za ogrevanje pro-
stora, kar pomeni, da je temperatura 
dovoda krmiljena avtomatsko glede 
na zahtevano zmogljivost ogreva-
nja, medtem ko se v prostoru stalno 
vzdržuje optimalna temperatura. Na 
ta način je zagotovljena vedno naju-
streznejša moč ogrevanja, izognemo 
pa se trošenju energije. Poleg tega 
sistem ocenjuje bodoče spremem-
be sobne temperature in preprečuje 
nepotrebno dviganje ter zniževanje 
temperature dovoda. 

ECODAN se, kot sistem s toplotno 
črpalko za ogrevanje prostorov, uvr-
šča v energijski razred A++. Z obrato-
vanjem ogrevalnega kotla, bi za kuril-
no olje letno porabili približno trikrat 
več, v primerjavi z obratovanjem sis-
tema s toplotno črpalko zrak-voda 
ECODAN. Nakup visoko učinkovitih 
modelov spodbuja tudi EKO SKLAD 
s subvencijami, ravno tako ugodno 
dolgoročno financiranje nakupa to-
plotne črpalke omogočajo različne 
banke. 

Za dodatne informacije nas brez-
plačno pokličite na številko 080 1959 
ali obiščite našo spletno stran www.
vitanest.si 

Vir: Vitanest

Okoljska politika temelji na zmanj-
ševanju porabe energije in intenzivnej-
ši uporabi obnovljivih virov energije. 
Razloga za bolj ekološko usmerjenost 
sta naraščanje porabe energije in izpu-
stov CO

2 
v okolje. Zavest o varčevanju z 

energijo in pridobivanju zelene energije 
je pomembna tako na ravni posamezni-
ka, kot na ravni družbe, ki vse bolj dobiva 
»trajnostni« značaj. Strategija trajnostne-
ga razvoja obsega tri stebre: gospodarski 
razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. 
Ključnega pomena  je seveda varčevanje 

z energijo in uporaba obnovljivih virov 
energije. Energetsko varčna gradnja ima 
več konceptov: nizkoenergijska hiša, pa-
sivna hiša, plusenergijska hiša.

Nizkoenergijska hiša
Med nizkoenergijske hiše uvrščamo 

zgradbe, ki s svojimi karakteristikami 
omogočajo manjšo porabo energije, a ne 
dosegajo standarda pasivne hiše. Pogoji 
javnega sklada za dodelitev nepovratne 
finančne spodbude natančno definirajo 
standard nizkoenergijske hiše:

 � letna potrebna toplota za ogreva-
nje stavbe, Qh ≤ 25 kWh/(m2a)

 � vgradnja stavbnega pohištva z naj-
manj trojno zasteklitvijo, U ≤ 1,0 W/m2K

 � povprečna toplotna prehodnost 
celotnega toplotnega ovoja stavbe, U ≤ 
0,30 W/m2K

 � vgradnja centralne prezračevalne 
naprave z energijsko učinkovitostjo vra-
čanja toplote odpadnega zraka najmanj 
80%

 � preizkus zrakotesnosti stavbe
Nadaljevanje na 26. strani 

ENERGETSKO UČINKOVITE IN VARČNE STAVBE
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Karlsruhško podjetje Aluplast si je 
zadalo cilj, da na trgu uveljavi inova-
cije, ki proizvajalcem stavbnega pohi-
štva, arhitektom in kupcem nudijo re-
snične koristi. 

 To je bilo glavno gonilo in cilj pri 
razvijanju profila za novo revolucio-
narno okno Energeto® 5000 view – 
sistem okna  z zakritimi krili. 

Sistem okna Energeto® 5000 view 
je mogoče vključiti v običajno serij-
sko proizvodnjo – in sicer kot edini 
primerljiv sistem na trgu. 

Za to dizajnersko rešitev so podje-
tju Aluplast v preteklem letu že kma-
lu po uvedbi na trg zaploskali številni 
arhitekti. 

 Možnost, da se na Energeto® 
5000 view skoraj popolnoma nane-
se omet oziroma, da se proizvod vi-
zualno vključi v steno, je kot nalašč za 
trenutno zelo trendovski enostaven 
in jasen videz fasade, hkrati pa tudi 
znatno zmanjšuje toplotni most med 
oknom in špaleto. 

Program proizvoda Energeto® 
5000 view je podjetje Aluplast v pre-
teklem letu postopoma dograjevalo: 
trenutno na primer z dodatnimi alu-
minijastimi maskami za najrazličnejše 
zahteve in dizajnersko kljuko za zuna-
njo stran balkonskih vrat. 

Izjemen čar stavbnega pohi-
štva linije Energeto gotovo predsta-
vlja posebna kombinacija dizajna in 
tehnologije, po kateri se ti proizvodi 
odlikujejo.

Informacije o novostih na podro-
čju izdelave stavbnega pohištva so 
posredovali  – strokovnjaki podjetja 
SATLER OKNA IN VRATA d.o.o

Novo na trgu!

 

 
 

PRIKLJUČEK PRI NOVOGRADNJI

PRIKLJUČEK PRI STARI ZGRADBI

„ŠVICARSKA“ PRIPIRA

S tehnologijo view podjetje  
Aluplast ponovno predstavlja prepričljivo 
inovacijo v panogi oken

NOVO

KONČNO NA VOLJO  
ZA SERIJSKO PROIZVODNJO

EKSKLUZIVNI IZDELEK

 

 
 

UČINKOVITA DIZAJNERSKA  
REŠITEV: ENERGETO® 5000 
VIEW
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Prednosti za vas pri  
proizvodnji

Učinkovita, sistemu  
prilagojena serijska  
proizvodnja

Kot ponavadi, tudi pri izdelku 
energeto 5000 view podjetje aluplast 
ponuja sistemu prilagojen postopek 
proizvodnje. Serijske proizvodnje ni 
dovoljeno spreminjati, še naprej pa 
lahko delate s proizvodnimi naprava-
mi in orodji, ki jih že imate na voljo.

Okna se kot običajno zastekljujejo 
z notranjestrani, v horizontalnem sta-
nju. Ročna izdelava, ki se sicer upora-
blja, se s tem opušča in čas izdelave 
se skrajša.

Celovita sistemska  
rešitev

Podjetje aluplast vam z izdelkom 
energeto 5000 view znova ponuja ce-
lovito sistemsko rešitev, ki zajema pri-
pire, podboje in pragove ter popolno 
združljivost z vsemi obstoječimi doda-
tnimi in priključnimi profili.

Optimiziran postopek 
montaže aluminijaste 
maske

Ker ni potrebna aluminijasta ma-
ska na krilu, je mogoče aluminijasto 
masko namestiti po serijski proizvo-
dnji na okvir, pripiro in prečnik, kar 
predstavlja dodatno veliko poenosta-
vitev postopka.

NOVE LINIJE
V FASADNI PODOBI

Prednosti za vas pri 
prodaji

Oblikovni element za 
arhitekte

Pri skritem krilu okna energe-
to 5000 view je viden le majhen del 
okvirja okoli steklene šipe. Ta oblikov-
na rešitev sledi novemu trendu jasno 
strukturiranega filigranskega videza 
fasad in je zelo zanimiva za arhitekte. 
„Švicarska“ pripira s samo 109 mm po-
gledom od zunaj za posebno ozek vi-
dez: za več svetlobe in dodatni izkori-
stek toplote sonca.

Razlikovanje od  
konkurence

S sistemom energeto 5000 view 
vam je na voljo ekskluzivni oblikovni 
izdelek, ki ga je mogoče izdelovati v 

gospodarnih pogojih, hkati pa boste 
z njim zelo izstopali.

Primerno za pasivne hiše
Zanesljive tehnologije družbe alu-

plast, kot sta powerdur inside in bon-
ding inside, zaradi izdelave brez jekla 
omogočajo najboljšo toplotno izola-
tivnost, ki jo je mogoče po želji še do-
datno optimizirati s tehnologijo foam 
inside. Z vrednostjo Uf do 1,0 W/m²K 
dosegajo okna takšne vrednosti Uw, 
da so primerna za pasivne hiše.

Vrhunska srednja tesnila
Tako kot pri vseh sistemih srednjih 

tesnil podjetja aluplast, se tudi sistem 
energeto 5000 view ponaša z zane-
sljivimi srednjimi tesnili, ki zagotavlja-
jo najboljšo možno zaščito pred vlo-
mom. Pomemben prodajni argument 
za vaše stranke.

V času od 13. do 18. septembra vas 
vabimo, da nas obiščete na  sejmu 
MOS v Celju, v hali K.
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49. MOS: Največja razvojna in poslovna prilo-
žnost za industrijo in podjetništvo – Na celj-
skem sejmišču od 13. do 18. septembra 2016

49. MOS, Mednarodni sejem obrti in podje-
tnosti, ki bo letos na celjskem sejmišču od 13. 
do 18. septembra, prinaša številne novosti, ki 
bodo še obogatile ponudbo največjega tovr-
stnega sejma v regiji. V razstavnem progra-
mu bo v ospredju celovita ponudba vsega za 
gradnjo in obnovo doma, vključno z notranjo 
opremo oz. pohištvom, ki so mu na Celjskem 
sejmu namenili posebno sejemsko dvorano E. 
Večja bo letos tudi ponudba kulinarike, ki so 
jo preselili v večjo, prenovljeno sejemsko dvo-
rano C, in ponudba kamping ter karavaning 
opreme oziroma ponudbe za aktivno preži-
vljanje prostega časa v naravi. Predstavili pa 
se bodo tudi ponudniki opreme in materiala 
za obrt ter industrijo.

Bogat razstavni program več kot 1500 razstavljavcev iz 
30 držav, ki napovedujejo različne sejemske popuste in ugo-
dnosti, bo sooblikoval tudi spremljajoči program. Še pose-
bej bodo na svoj račun prišli vsi, ki gradijo ali obnavljajo svoj 
dom, hišo, stanovanje ali poslovni objekt, saj bodo lahko iz-
koristili tudi brezplačne nasvete neodvisnih strokovnjakov. 
Na sejmu so jih poimenovali s skupnim imenom MOSove 
svetovalnice, nahajale pa se bodo v tistim sejemskih dvora-
nah, kjer bo predstavljena ponudba tega področja.

V sejemski dvorani E bodo obiskovalci lahko prisluhnili 
Andreji Jesenek, notranji oblikovalki, ki bo med drugim po-
jasnila kako se lotiti opremljanja malih prostorov, ali kako 
zasnovati otroško sobo, da bo rasla z otrokom. Pa tudi, da 
je prej kot o designu svetil potrebno razmišljati o svetlobi, 
predstavila pa je tudi najpogostejše napake pri opremljanju 
doma, ki zmanjšujejo kakovost bivanja.

Kako se lotiti gradnje, se bodo obiskovalci lahko seznani-
li v sejemski dvorani J, kjer jim bo Martin Pelcl, MojMojster.
net, pojasnil, kako najti dobrega izvajalca, kakšni so dejan-
ski stroški hiše oz. kakšni so stroški posameznih faz gradnje 
in koliko trajajo. Izvedeli pa bodo med drugim tudi, ali je 
izbrana parcela sploh primerna za gradnjo in se seznanili s 
celotnim procesom gradnje od ideje do hiše (celovita pred-

stavitev vseh korakov od skic, iskanja projektanta do izbire 
izvajalca).

Po nasvete o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovlji-
vih virov energije pa se bodo obiskovalci lahko odpravili v 
galerijo sejemske dvorane K. Neodvisni svetovalci ENSVET 
bodo med drugim odgovarjali na vprašanja, kako se lotiti 
izvedbe ukrepov za energetsko sanacijo stavb, kakšna sred-
stva za to so na voljo na Eko skladu, pa tudi, kako se lotiti 
odprave vlage iz objektov, sanacij fasade in rabe deževnice.

Natančen dnevni program MOSovih svetovalnic je obja-
vljen na www.ce-sejem.si.

Celovita predstavitev sistema OZS in 
pristojnega gospodarskega ministrstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), sekcije pri 
OZS in OOZ s člani in partnerji se bodo predstavili v delu 
dvorane L1. Med delovnim tednom, od torka do petka or-
ganizirajo brezplačna podjetniška svetovanja s področja go-
spodarskega in civilnega prava, davčnega in delovnega pra-
va, računovodstva in knjigovodstva, internacionalizacije s 
strani svetovalcev OZS. Zbornica sicer pripravlja še številne 
strokovne dogodke za strokovno in splošno obrtniško-pod-
jetniško javnost, predstavitev na MOSu pa bo pomembno 
sooblikovala tudi Ulico obrti, kjer se bodo letos predstavi-
li elektrikar, mizar, slikopleskar, avtoserviser, steklar, optik, 
pek in slaščičar.

Tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo 
na svojem razstavnem prostoru v sejemski dvorani L1 pr-
vič v tako velikem obsegu celovito predstavilo svoja delov-
na področja, organe v svoji sestavi in izvajalske institucije. 
Direktorat za lesarstvo bo z namenom promocije lesa in le-
snih izdelkov v sejemski dvorani E pripravil še promocijsko 
razstavo lesnih izdelkov Čar lesa. Ministrstvo bo pomemb-
no sooblikovalo tudi strokovni spremljajoči program. Med 
drugim bodo pripravili konferenco za predstavitev ukrepov 

49. MOS, MEDNARODNI SE-
JEM OBRTI IN PODJETNOSTI
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agencije SPIRIT za slovenska podjetja (torek, 13.9.), dogo-
dek Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih (torek, 13.9.), 
konferenca Les – poslovna priložnost za podjetništvo (sre-
da, 14.9.) s katero se nadaljuje zgodba lesa, ki jo je Celjski se-
jem s partnerji začel na MOSu 2015 s predstavitvijo pomena 
učinkovitega upravljanja gozdov. V četrtek, 15.9., pa ministr-
stvo s partnerji pripravlja delavnice in mednarodni forum 
Podjetnost je ženskega spola.

Na MOSu tudi vrhunski znanstveni dosežki
Novost letošnjega MOSa je tudi Stičišče znanosti 

in gospodarstva – projekt Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport, ki ga vodi član Sveta za znanost 
in tehnologijo RS Janez Škrlec. Na razstavnem prostoru 
v sejemski dvorani L1 bodo predstavili visokotehnolo-
ške inovacije, poudarek bo na mikro in nanotehnologi-
jah. Predstavila se bodo inovativna, razvojno naravna-
na podjetja in znanstvene ter izobraževalne inštitucije 
kot so Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut v Ljubljani, 
Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani itd..

Nove tehnologije s področja elektronike in mehatro-
nike, dosežke na področju slovenskega razvoja in raziskav 
ter model prenosa znanj in primerov dobre prakse povezo-
vanja šolstva, znanosti in gospodarstva bosta na skupnem 
razstavnem prostoru v sejemski dvorani L1 predstavila tudi 
Odbor za znanost in tehnologijo in Sekcija elektronikov in 
mehatronikov OZS s partnerji. Odbor v okviru sejma orga-
nizira še okroglo mizo Kako združiti moči na poti med razi-
skavami in znanostjo ter obrtništvom in podjetništvom? (če-
trtek, 15.9.).

Prvi dan so vstopnice po 2 EUR, ostale dni 
ceneje, na sejem po 16. uri

Obiskovalci 49. MOSa bodo prvi sejemski dan (torek, 
13.9.) za vstopnico ponovno odšteli le simbolična 2 evra. 
Ostale sejemske dneve pa lahko cenejše vstopnice izkori-
stijo vsak dan po 16. uri. Vstopnice se pocenijo za vse ciljne 
skupine, parkirišče pa bo vsak dan po 16. uri brezplačno. V 
Celjskem sejmu obiskovalce vabijo, da si za lažje načrtova-
nje sejemskega obiska dnevni program dogajanja ogledajo 
na www.ce-sejem.si.
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To so toplotne črpalke zemlja/
voda in voda/voda. Tokrat bomo iz-
postavili toplotne črpalke zemlja/
voda za stanovanjsko rabo (torej za 
objekte z letnimi toplotnimi potre-
bami do največ 17.000 kWh/a ali le-
tno porabo kurilnega olja do 2000 
litrov). Kljub odličnim lastnostim to-
plotnih črpalk zemlja/voda, je med 
prebivalstvom nekakšen strah glede 
vrtanja geosond, ali pa polaganja ho-
rizontalnega zemeljskega kolektorja. 
Za to smo pripravili nekaj pogostih 
vprašanj in naših odgovorov, za lažjo 
odločitev: 

Pogosta vprašanja:

Kje se lahko pozanimamo 
za izvedbo sistema? 

Brezplačen ogled izvedljivosti, 
pripravo ponudbe in izvedbo sistema 
lahko naročite pri pooblaščenih par-
tnerjih Termotehnike ali na sedežu 
podjetja Termo-tehnika - Kronoterm 
in pri podjetju Vrtine Palir, ki izvaja 
vrtanje geosond (kakor tudi vrtin za 
sisteme voda/voda) Kakšen je okvirni 
rok izvedbe od naročila do uporabe? 
Dobavni rok toplotne črpalke, in opre-
me je približno 2-3, tedna, izvedba vr-
tine, zemeljske sonde in povezovalne 
kinete traja 2-3 dni in sama montaža 
ter povezava sistema prav tako traja 
2-3 dni. Skratka, celotno investicijo je 
mogoče speljati v 2-3 tednih. 

Koliko prostora  
potrebujem pri hiši za 
postavitev strojev med 
izvedbo vrtine? 

Vrtanje se izvaja z najsodob-
nejšim urbanim vrtalnim strojem 
Commachio 2 m širine in 6 m dolžine 
z gumijastimi gosenicami, primernimi 
tudi za občutljive podlage (asfalt, tla-
kovci, trta, ploščice,…). Stroj ima po-
seben cevni sistem preventerja, ki ves 
odpadni material odlaga in shranjuje 
v poseben kontejner ali prikolico ter 

tako preprečuje, da bi se okolica vrta-
nja onesnažila z odpadnim materia-
lom. Tako je mogoče vrtati celo 1,5 m 
od objekta brez bojazni poškodb ali 
onesnaženja fasade. 

Ali je mogoča izvedba 
sistema in izkoriščanje 
geotermalne energije 
povsod v Sloveniji in ali so 
potrebna kakšna posebna 
dovoljenja?

Geotermalno energijo je mogoče 
izkoriščati povsod v Sloveniji, razen 
na strogo varovanih vodovarstvenih 
področjih in to brez kakršnje treba se-
stavo tal predhodno preveriti, zaradi 
ugotavljanja zahtevnosti vrtanja. 

Ali je lahko nad zemeljsko 
sondo in povezovalnimi 
cevmi trata, rože, drevesa, 
tlakovci, asfalt, itd.?

Nad vrtino/zemeljsko sodno in 
povezovalno kineto se lahko naha-
jajo vse vrste tlakov in rastlin, razen 
dreves.

Kolikšna je potrebna  
minimalna oddaljenost 
vrtine od objekta?

Zemeljska sonda ne vpliva na sta-
tičnost tal, zato je lahko na poljub-

IZKORIŠČANJE GEOTERMAL-
NE ENERGIJE S TOPLOTNIMI  
ČRPALKAMI KRONOTERM

Termo-tehnika d.o.o. je 
znana po svojem širokem
naboru ogrevalnih toplotnih 
črpalk Kronoterm.
Kljub temu, da so toplotne 
črpalke zrak/voda
najpogostejša izbira pri 
kupcih zaradi razpoložljivosti
vira, pri Termo-tehniki ne 
počivajo pri razvoju sistemov
toplotnih črpalk, ki koristijo 
geotermalno energijo.
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ni oddaljenosti od objekta, lahko se 
naredi celo v temeljih objekta v fazi 
gradnje. 

Ob odgovorih na takšna vpraša-
nja in informaciji, da so pri Termo-
tehniki v sodelovanju z izvajalcem vr-
tin Vrtine Palir, sestavili dva izredno 
zanimiva sistemska paketa zemlja/
voda (toplotna črpalka, bojler, geo-
sonda, ostala oprema, zagon) lahko 
rećemo, da so se toplotne črpalke ze-
mlja/voda močno približale toplo-
tnim črpalkam zrak/voda. 

Glavne prednosti toplotnih črpalk zemlja/voda Kronoterm:

 � Celoletno samostojno (brez pomoči drugih ogrevalnih  
 naprav) ogrevanje in priprava tople sanitarne vode.

 � Izkoriščanje geotermalne energije kot najbolj zanesljivega,  
 neomejenega in okolju prijaznega  obnovljivega vira toplote.

 � Izredno varčna in zanesljiva toplotna črpalka zemlja/voda  
 Kronoterm.

 � Cloud.Kronoterm.com vam omogoča upravljati z udobjem  
 doma in spremljanje celotnega sistema preko mobilnih na 
 prav ter računalnika.

 � V času življenjske dobe sistema vam nudi vso tehnično  
 podporo, nasvete in servis strokovna ter odzivna servisna  
 služba Kronoterm.

 � Nakup podpira Eko sklad s subvencijami v višini do 2500 EUR.
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Sodobna kakovost bivanja ne zajema samo udobne bi-
valne temperature prostora, v katerem se gibamo in varčno 
ogrevanje, ampak vedno bolj zajema tudi ostale dejavnike, 
ki jih zaznavamo. Enostavno in statično upravljanje z ogre-
valnim sistemom ni več dovolj. Sodobni uporabnik želi biti 
aktiven in pričakuje, da temu sledi tudi uravnavanje udo-
bja v njegovem bivalnem okolju. Vedno več smo zdoma. 
Uravnavanje in prilagajanje ter nadzor nad ogrevanjem pre-
ko pametnega telefona pa postaja ena izmed funkcionalno-
sti, ki jih sodobni uporabnik pričakuje. Vse potrebne infor-
macije želimo imeti takoj dosegljive in na enostaven način. 

Na te nove trende smo se v Seltronu odzvali z razvojem 
nove sobne enote RCD, skupaj z aplikacijo CLAUSIUS za od-
daljen nadzor ogrevalnega sistema.

Aplikacija Clausius - aktivno upravljanje 
ogrevanja

Enostaven oddaljen nadzor in upravljanje 
ogrevalnega sistema

Ali se vam pogosto dogaja, da odidete od doma za dalj 
časa in ste pozabili zmanjšati temperaturo ogrevanja ali pa 
se vračate iz dopusta v hladen dom. Z aplikacijo Clausius 
bo teh težav konec. Od kjerkoli in kadarkoli boste lahko na 
pametnemu telefonu ali mobilni napravi na enostaven in 
pregleden način nastavili želeno sobno temperaturo, izbrali 
način delovanja ogrevanja, pregledali in spremenili časovne 
programe ter si s tem povečali udobje in zmanjšali stroške.

Takojšnje obveščanje o morebitnih  
odstopanjih

V primeru, da objekt ogrevate s kotlom na pelete ali na 
polena, ste večkrat v dilemi ali do vaše vrnitve ne bo zmanj-
kalo kuriva. Z aplikacijo Clausius teh težav ne bo več. Na 
svoji mobilni napravi boste nemudoma obveščeni, da je 
kurivo pošlo in je potrebno nasuti pelete ali naložiti pole-
na. Poleg tega vas bo aplikacija tudi opozorila, če je nastala 
kakršnakoli druga okvara ali motnja pri delovanju ogreval-
nega sistema. 

Servisna podpora
Poznate občutke ob okvari ogrevalnega sistema, ko na 

mrzlem čakate na intervencijo monterja? Aplikacija omogo-
ča možnost izbire oddaljenega dostopa pooblaščenega ser-
viserja, ki bo lahko preko mobilne naprave preveril podatke 

o delovanju vašega ogrevalnega sistema in ugotovil, v čem 
je težava in kako vam lahko čimprej pomaga.

(Funkcionalnost takojšnjega obveščanja in servisne 
podpore so v fazi preizkušanja in bodo kmalu na voljo tudi 
uporabnikom.)

V čem sobna enota RCD pripomore k 
sodobni kakovosti bivanja?

Uporabnikom prijazne funkcije 
Na sobni enoti RCD enostavno uravnavamo temperatu-

ro v prostoru. Nastavljamo časovne programe, ali izbiramo 
posebne funkcije kot so:

 f Party - če želimo za določen čas podaljšati ogrevanje 
s komfortno temperaturo,

 f ECO - v primeru, da želimo za določen čas znižati tem-
peraturo ogrevanja,

 f Enkratni vklop sanitarne vode. To funkcijo uporabimo 
v primeru potrebe po topli sanitarni vodi izven obstoječih 
intervalov ogrevanja.

Vreme na sobni enoti
Bi radi odšli na izlet ali sprehod, pa ne veste ali bo vre-

me primerno za načrtovane aktivnosti. Na sobni enoti RCD 
boste lahko hitro preverili, ne samo zunanjo temperaturo, 
temveč tudi zračni tlak in vremensko napoved.

Idealna za občutljive ljudi in otroke
Občutljivi ljudje in otroci imajo pogoste težave, če se gi-

bajo v prostoru, kjer je zrak slabe kakovosti ali s premalo 
vlage. Sobna enota RCD vas bo opozorila na stopnjo zračne 
vlažnosti, zato boste lahko pravočasno reagirali, še preden 
bi suh zrak povzročal težave z dihali pri bolj občutljivih čla-
nih vaše družine. Kmalu bo na voljo tudi sobna enota RCD2 

SOBNA ENOTA RCD IN APLIKACIJA  
CLAUSIUS – SODOBNA KAKOVOST  
BIVANJA

Aplikacija-Clausius
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SOBNA ENOTA RCD2
Sodobna kakovost bivanja

 � Enostavno uravnavanje 
temperature.

 � Natančno merjenje sobne 
temperature in relativne 
zračne vlage.

 � Zračni tlak in vremenska 
napoved.

 � Opozarjanje na potrebo po 
nalaganju peletov ali polen.

 � Možen daljinski dostop 
in upravljanje s pomočjo 
mobilnih naprav.

Za dodatno svetovanje pokličite na:

Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor, info@seltron.si, www.seltron.si

Premium, ki bo poleg opisanega preverjala tudi kakovost in 
skupno onesnaženost zraka v vaših bivalnih prostorih. V pri-
meru poslabšanja kakovosti zraka preko priporočljive meje 
vas bo sobna enota in aplikacija Clausius opozorila, da je po-
trebno prostore prezračiti.

S sobno enoto RCD maksimalno udobje 
tudi s kotlom na polena ali pelete

Pri kotlih na biomaso je potrebno večkrat preveriti ali 
je v kotlu še dovolj kuriva oziroma ali je potrebno kotel na-
polniti z novo količino energenta. Z novo sobno enoto RCD 
boste lahko mirno uživali na naslonjaču, sobna enota pa vas 
bo sama opozorila, kdaj je potrebno naložiti drva ali nasu-
ti pelete.

S sobno enoto imamo popolni nadzor nad  
ogrevanjem

Sobna enota RCD vas bo nemudoma opozorila tudi na 
različna odstopanja pri ogrevanju in morebitne okvare.

Povezljivost z aplikacijo Clausius
Nova sobna enota RCD je povsem kompatibilna za uskla-

jeno delovanje skupaj z aplikacijo Clausius za oddaljeno 
upravljanje ogrevanja.

Ni potrebno, da se vi prilagajate vašemu ogrevanju. 

Raje ogrevanje prilagodite sebi in svojemu slogu bivanja. 
Aktivno in varčno upravljate z ogrevanjem na enostaven in 
sodoben način z uporabo aplikacije CLAUSIUS in namesti-
tvijo sobne enote RCD. Sobne enote RCD se lahko povežejo 
na vse obstoječe regulatorje ogrevanja Seltron. Našli ju bo-
ste v vseh specializiranih trgovinah z ogrevanjem ali nepo-
sredno v Seltronu na Tržaški cesti 85 A, v Mariboru. Za do-
datne informacije pokličite 080 13 55.

Jože Hertiš, tehnični direktor

Sobna enota
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Če daste vsaj malo na svoje dobro počutje in če se želite 
izogniti pretirani vlažnosti in nastajanju plesni v stanovanj-
skih prostorih ter nekaterim drugim neprijetnostim, ki so 
lahko zelo škodljive za človekovo zdravje, potem brez ome-
njenega sistema preprosto ne gre. Z njegovo pomočjo lahko 
imate vrata in okna nepredušno zaprta, pa bo vaš prostor 
vseeno dan in noč oskrbljen s svežim zrakom. Stalna oskr-
bljenost prostorov s slednjim je bistvenega pomena.

Centralni sistemi le še stvar preteklosti.
Tisti, ki se na prezračevalne sisteme ne spoznajo kaj do-

sti, zmotno mislijo, da gre pri centralnih in decentralnih sis-
temih za eno in isto stvar. Temu seveda še zdaleč ni tako, če-
prav sta oba sistema namenjena prezračevanju. Decentralni 
prezračevalni sistem z rekuperacijo je podoben centralne-
mu, s to razliko, da ga je v primerjavi s slednjim bistveno laž-
je vgraditi. Lunos je cenejši, tišji, energetsko učinkovitejši, 
obratovalni stroški so nižji in ne potrebuje prezračevalnih 
kanalov, ki jih je potrebno čistiti. Vlečenje cevi po celi hiši, 
kot je to potrebno pri centralnih sistemih, bi bilo stroškovno 

precej večji zalogaj in popolni nesmisel“, pojasnjuje Milan 
Kuster. Lahko bi torej povzeli, da so decentralni prezrače-
valni sistemi poenostavljena, cenejša in izboljšana nadgra-
dnja centralnih prezračevalnih sistemov. Sicer pa sogovor-
nik pojasnjuje, da je glavni namen vgradnje decentralnega 
prezračevalnega sistema  stalno dovajanje svežega zraka v 
bivanjske prostore „Samo svež zrak lahko vase vsrka vse ne-
čistoče, mikroorganizme in odvečno vlago, ki nastane v bi-
valnih prostorih. Ko je zrak zasičen ga je potrebno odvesti 
in poskrbeti, da v naš dom priteče sveži zrak. Ta ciklus mora 
teči neprekinjeno, podobno kot dihanje pri človeku“. Za vse 

LUNOS V SVETU  
ŽANJE USPEH   

Milan Kuster,  
univ.dipl.inž.gradb.

Lunosove cene decentralnih 
prezračevalnih sistemov so kon-

kurenčne, medtem pa njihova 
kakovost daleč presega podob-

ne izdelke ki so se v zadnjih letih 
pojavili na trgu.

Lunos je bil v juniju tega leta izbran za najbolj 
inovativno blagovno znamko leta 2016. Uspeh je 
posledica nenehnega vlaganja v razvoj decentralnih 
prezračevalnih sistemov in predstavitve nove generacije 
elementov sistema ki so še bolj učinkoviti in še tišji.

Pogovarjali smo se z lastnikom in direktorjem podjetja 
LUNOS Milanom Kusterjem, univ.dipl.inž.gr. ki nam je povedal 
nekaj več o novem sistemu Lunos Nexxt in o novi generaciji 
rekuperatorske enote e2 - najbolj priljubljene in najbolje 
prodajane prezračevalne enote v Sloveniji pa tudi na svetu.

Nedavno je na trg prišla nova generacija rekuperator-
ske enote e2 - najbolj priljubljene in najbolje prodajane 
prezračevalne enote v Sloveniji. Podjetje LUNOS je leta 
2012 predstavilo prvo generacijo te revolucionarne re-
kuperacijske enote, ki je v naslednjih letih postala prava 
uspešnica. Skupno je bilo do junija 2016 prodanih več 
kot 700.000 enot e2, od tega v Sloveniji 3.500.

Lunosovi decentralni sistemi prezračevanja pometli 
s konkurenco
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to poskrbi decentralni prezračevalni sistem, ki vstopni zrak 
še filtrira in poskrbi za energetsko učinkovitost izmenjave 
zraka. Dober prezračevalni sistem deluje neslišno, brez ob-
čutka prepiha in z odlično zvočno izolacijo zunanjega hrupa.

Dobitnik prestižnih nagrad.
V teh dneh LUNOS  predstavlja novo generacijo reku-

peratorske enote e2 in njeno izvedenko za spalne prostore 
e2-neo, ki je še tišja in še bolj učinkovita. Tehnični podatki 
razkrivajo vrhunske karakteristike, ki daleč presegajo konku-
renčne izdelke na trgu. Hrupnost pri dovajanju zraka skozi 
rekuperatorsko enoto LUNOS e2-neo je sedaj v primerjavi s 

Nexxt je novost na svetovnem trgu, s katero lahko skozi 
isto odprtino, ki je potrebna za e2, dosežemo izmenjavo 
do 130 kubičnih metrov na uro ob energetskem izko-
ristku nad 90%. LUNOS Nexxt je poleg privatnih hiš in 
stanovanjskih objektov idealen tudi za prezračevanje in 
energetsko sanacijo javnih objektov, kot so vrtci, šole, 
pisarniški prostori, bolnišnice in podobno, kjer je svež 
zrak  bistvenega pomena.

predhodnim elementom zmanjšana za več kot 50% na vse-
ga 11dB, kar je za človeka popolnoma neslišno. Kot zanimi-
vost naj povemo, da najboljši centralni sistemi na trgu do-
vajajo zrak skozi stropne difuzorje s slišnostjo 17dB in več. 

Poleg omenjenih modificiranih sistemov pa so pri 

Obiščite nas na sejmu MOS od 13. 9. do 15. 9. 2016 

Novi Nexxt
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LUNOSU predstavili še eno novost, LUNOS Nexxt, ki je po-
leg privatnih hiš in stanovanjskih objektov idealen tudi za 
prezračevanje in energetsko sanacijo javnih objektov, kot so 
vrtci, šole, pisarniški prostori, bolnišnice in podobno, kjer je 
svež zrak  bistvenega pomena. 

Ob vsem povedanem ni  presenetljivo, da je Lunosov 
novi decentralni prezračevalni sistem Nexxt dobitnik presti-

žne nagrade za najboljši industrijski proizvod 2016 v Evropi. 
PLUS X AWARD je Nexxt okronal tudi za najboljši produkt v 
letu 2016 iz področja energetske učinkovitosti. Izdelek pa je 
že nominiran za še eno prestižno nagrado GERMAN DESIGN 
AWARD 2017. Poleg tega je bil LUNOS izbran za najbolj ino-
vativno blagovno znamko leta 2016. S svojimi dosežki je 
podjetje dobesedno pometlo s konkurenco.

Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana 
T: +386 (0)1 58 30 810, 58 30 822 
F: +386 (0)1 5193 496 
E: sabina.rupert@ozs.si | 
 http://www.ozs.si 
 @OZSaktualno

Tržna inšpekcija pri svojem obisku (tudi) preverja, ali ima-
jo delodajalci za opravljanje dejavnosti, ki jo izvajajo, za to 
potrebno obrtno dovoljenje, ki je za področje strojnih in-
stalacij  predpisano. Opravljanje dejavnosti ali dela, kadar 
subjekt opravlja dejavnost, za katero nima z zakonom pred-
pisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti, se namreč v skladu z Zakonom o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno šteje za delo na črno. Za ta prekr-
šek je predpisana globa v znesku od 2000 do 26.000 EUR, 
plus še za odgovorno osebo storilca prekrška v znesku od 
520 do 2.600 EUR.

Preko OZS lahko preverite, ali imate za vse dejavnosti, ki  
jih izvajajo, za katere izdajajo tudi npr. ponudbe, za to vse 
predpisana dovoljenja, v konkretnem primeru obrtno dovo-

ljenje, in če ne, da to uredite. Več informacij lahko pridobite 
na svoji območni zbornici ali na spodnjem naslovu:
Sabina Rupert, univ. dipl. pravnica
Svetovalni center- Strokovna svetovalka

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

TRŽNI INŠPEKTORJI V PREVERJAJO, ALI IMAJO PODJETJA  
ZAHTEVANA OBRTNA DOVOLJENJA.

Instalaterji – energetiki pozor!

V avgustu se je sestal  odbor za izobraževanje OOZ 
Maribor. Med vabljenimi je bila tudi strokovna služba  
Obrtno-podjetniške  zbornice Slovenije (OZS). Božena 
Germelj Drstvenšek, vodja službe javnih pooblastil je poja-
snila, da OZS podpira sprejem posebnega zakona o vajeni-
štvu, a ostro nasprotuje sprejetju zakona v predlagani obli-
ki, ki ni dolgoročno naravnana in vsebuje mnoge škodljive 
elemente, ki onemogočajo razvoj vajeništva v obliki, ki bo 
koristna tako za dijake, kot za delodajalce. Cilj delodajalcev 
je namreč en in edini, pridobiti delavce, ki bodo znali in ho-
teli dobro delati, oni pa jih bodo lahko po zaključenem vaje-
ništvu pošteno plačali ter redno zaposlili.  Česar pa nikakor 
ne bo možno doseči, če jim bodo preko zakona postavljeni 
trenutno predvideni pogoji.

V sami razpravi so prisotni predstavniki strokovnih sekcij 
močno nasprotovali sedanjemu  predlogu, da bi delodajalec 
vajencu moral, poleg nagrade, plačati še davke in prispevke. 
Peter Rajšek je izpostavil, da mora  OZS ostro nasprotovati  
temu, da bi plačilo vajenca bilo vezano na minimalno plačo. 
Nagrada mora biti fiksno določena za prvi, drugi in tretji le-
tnik in primerljiva z nagradami v ostalih evropskih državah. 

Sam je za vse udeležence  seje pripravil simulacijo nagrad v 
dualnem sistemu sedaj in kako se predlaga v novem zakonu. 
Številke, ki so predlagane, so ekstremno visoke.

V zaključku seje je bilo povedano, da vajeništvo spada  
pod posebno obliko izobraževanja Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport, zato od ministrice in ministrstva pri-
čakuje, da bo sprejet takšen zakon, ki bo imel dolgoročne 
učinke, ne zgolj kratkoročnih in da ga bodo čez dve leti po-
novno popravljali. 

Leonida Polajnar (tekst in slika)

ZAKON O VAJENIŠTVU NUJNO POTREBEN, A NE V TAKŠNI OBLIKI
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V začetku junija smo se vselili v 
nove in večje poslovno- skladiščne 
prostore, ki so rekonstrukcija bivših 
proizvodih hal na področju industrij-
ske cone Kromberk v Novi Gorici, 
Industrijska cesta 1 F. 

V novih poslovnih prostorih bomo 
še dodatno izboljšali naše prodaj-
ne storitve. Ca. 1000 m2 novih povr-
šin omogoča efektivno poslovanje in 
predvsem hrambo večjih zalog kli-
matskih, prezračevalnih in ogreval-
nih sistemov za zagotavljanje takoj-
šnje dobave najbolj iskanih modelov 
MITSUBISHI ELECTRIC. Vsem poslov-
nim partnerjem, ki ste omogočili nov 
mejnik v našem poslovanju, se iskreno 
zahvaljujemo in si želimo uspešno so-
delovanje tudi v prihodnje. 

Seveda tudi poslovni objekt 
Vitanest d.o.o. klimatiziramo, pre-
zračujemo in ogrevamo s klimatski-
mi VRF sistemi zrak-zrak MITSUBISHI 
ELECTRIC serija PUMY-P VKM2/YKM2 
in , toplotnimi črpalkami zrak-vo-
da ECODAN in rekuperatorji toplote 
Lossnay. Poleg doseganja izjemnega 
toplotnega udobja v prostoru, smo pri 
načrtovanju in instalaciji klimatskih, 
prezračevalnih ter ogrevalnih naprav, 
želeli izpostaviti različne najnovejše 
tehnologije proizvodov MITSUBISHI 
ELECTRIC. V poslovne prostore smo 
napeljali ploskovno talno instalacijo, 
v katero ogrevalno in hladilno vodo 
dovaja vodna enota toplotne črpal-

ke ECODAN, s tem sistemom prostore 
ogrevamo in tudi hladimo. Pisarniški 
del objekta  klimatiziramo tudi s ka-
nalskimi enotami, skritimi pod vise-
čim stropom, z vpihovanjem zraka 
preko linijskih usmerjevalnikov. V raz-
stavnem prostoru smo v viseči strop, 
na višino 6 metrov, vgradili štiri-potno 
kasetno enoto, katere maska se za na-
mene čiščenja lahko spusti do 4 me-
tre v globino, kar omogoča enostavno 
čiščenje enote. Skladiščne prostore, 

površine 650 kvadratnih metrov, pa 
ogrevamo in hladimo s 14 kW stensko 
enoto. Vabimo vas, da nas obiščete 
in se osebno prepričate, kako deluje-
jo najnovejše tehnologije MITSUBISHI 
ELECTRIC . Najavite se lahko preko 
brezplačne telefonske številke 080 19 
59, veseli bomo, če bo naš poslovni 
prostor postal prostor srečanja zain-
teresiranih strokovnjakov, projektan-
tov in monterjev.

www.vitanest.si 

VITANEST d.o.o. OD JUNIJA 
2016 NA NOVI LOKACIJI,  
ZA ŠE BOLJŠO DISTRIBUCIJO  
NAPRAV MITSUBISHI  
ELECTRIC
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V času visokih in nizkih temperatur 
monterji, arhitekturni biroji, projek-
tanti in drugi mrzlično iščemo doba-
vitelje z ugodno ponudbo klimatskih 
naprav in toplotnih črpalk kakovo-
stnih znamk. Z leti in izkušnjami kma-
lu ugotovimo, da za izbiro dobrega 
dobavitelja ni dovolj le ugodna cena, 
ampak cela vrsta dejavnikov, ki pri-
spevajo k tistemu, kar nam zagotavlja 
dolgoročni uspeh: zadovoljstvo naših 
strank. Podjetje Airabela iz Ljubljane, 
ki po vsej Sloveniji zastopa priznane 
znamke toplotnih črpalk in klimatskih 
naprav, svojim partnerjem nudi brez-
plačno asistenco pri načrtovanju, izbi-
ri in dobavi izdelkov, pri tem pa skrbi 

tudi za življenjsko varnost poslovnih 
partnerjev in njihovih strank.

Razumeti je treba potrebe 
monterjev in projektantov

Direktor podjetja Airabela, Urban 
Martinuč poudarja, da v podjetju 
monterjem in poslovnim partnerjem 
nudijo številne brezplačne storitve, s 
katerimi jim pomagajo pri pridobiva-
nju strank in strokovni podpori stran-
kam. »Strategija dela v našem podjetju 
je drugačna od drugih dobaviteljev, 
saj pridobljene kontakte, klice in pov-
praševanja po nakupu in montaži kli-
matskih naprav in toplotnih črpalk s 
strani ljudi posredujemo neposre-

dno našim partnerskim monterjem. 
S tem jim omogočimo, ne le ugoden 
nakup in dobavo izdelkov, ampak ne-
posreden dostop do strank,« pojasni 
Martinuč. Namesto direktne prodaje 
strankam, Airabela s tem sistemom 
podpira monterje iz vseh koncev 
Slovenije, saj strankam priporoča naj-
bližjega in najustreznejšega izvajalca 
iz njihove partnerske mreže  

Z monterji si ne delijo 
le uspehov, ampak tudi 
vrednote

V podjetju Airabela prisegajo na 
vrednote, ki so ključne pri delu s par-
tnerji, monterji in dobavitelji. S pono-

V AIRABELI SVOJE USPEHE  
DELIJO Z MONTERJI.
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som povedo, da verjamejo in cenijo 
ambicioznost, iskrenost, razvoj, aktiv-
nost, bistrost, etičnost, lojalnost in afir-
macijo. »Več o naših vrednotah si lah-
ko partnerji preberejo na naši spletni 
strani, občutijo pa jih lahko enostav-
no tako, da sodelujejo z nami. Z rastjo 
podjetja in mreže poslovnih partner-
jev smo spoznali, da imamo z dobrimi 
monterji veliko skupnih vrednot. Tisti, 
ki v naših osmih vrednotah prepozna-
jo vrednote svojega podjetja, vedo, da 
bodo z nami pridobili strokovnega, 
stabilnega in fleksibilnega dobavite-
lja na dolgi rok,« pravi direktor podje-
tja Airabela. 

Strokovna podpora in 
garancija za dolgoročno 
stabilnost

Monterji klimatskih naprav in to-
plotnih črpalk največkrat iščejo do-
bavitelje, ki jim lahko ponudijo celo-
stno strokovno podporo, garancijo 
na izdelke in dolgoročno stabilnost, 
da se bodo tudi več let po montaži 
naprav v primeru rezervnih delov, re-
klamacij ali drugih težav lahko obrni-
li na dobavitelja. Airabela monterjem 
nudi vrsto vsakoletnih izobraževanj, s 
katerimi partnerske monterje izobra-
žujejo o novostih, izdelkih in trendih, 
ki so koristni, tako za monterje, kakor 
tudi za končne uporabnike, njihove 
stranke. O stabilnosti podjetja priča 
odlično poslovanje in ponudba vr-
hunskih znamk hladilnih in ogreval-
nih sistemov, ki jo Airabela stalno do-
polnjuje glede na potrebe monterjev 
in končnih uporabnikov. Podjetje, na 

trgu že od leta 2012, svojim poslov-
nim partnerjem nudi dolgoročno sta-
bilnost in brezskrbnost o brezhibni 
podpori tudi v prihodnosti. 

Ljudi najbolj  
zanima, kaj je na voljo 
danes

Zahtevne želje končnih kupcev, da 
potrebujejo izdelek in montažo čim-
prej, najbolj občutijo prav monterji. 
Kakovosten dobavitelj mora razumeti 
te potrebe, zato Airabela monterjem 
zagotavlja večino izdelkov na zalogi 
v Sloveniji, hkrati pa nudijo le izdelke, 
ki so preverjeno kakovostni. Monterji 
prihranijo čas in denar, strankam hi-
treje zagotovijo želene izdelke, s tem 
pa hitreje opravijo svoje storitve. 
»Dosegljivost, zanesljivost in razpolo-
žljivost izdelkov so pomembni dejav-
niki poslovanja Airabele, zato se tru-
dimo, da je čim večje število izdelkov 
monterjem in posledično tudi konč-
nim strankam na voljo še isti dan, ko 
nam pošljejo povpraševanje,« dodaja 
Urban Martinuč.

Razstavni salon  
Airabela se splača  
obiskati

V Airabeli pravijo, da njihovi par-
tnerski monterji radi obiščejo njihov 
razstavni salon na Šmartinski 58A v 
Ljubljani. V lepem prostoru partner-
ske in nove zainteresirane monterje 
radi pozdravijo s prijaznim pogovo-
rom, nudijo pa tudi koristne brezplač-
ne strokovne vsebine. Monterji lahko 
v živo spoznajo izdelke, si ogledajo 

demonstracije, svetovalci podjetja 
Airabela pa za monterje po potrebi 
pripravijo tudi konkretne izračune to-
plotnih izgub, simulacij delovanj to-
plotnih črpalk, izračune in primerja-
ve stroškov z ostalimi energenti itd. 
Če ste med bralci tudi monterji, pro-
jektanti ali arhitekturni biroji, ki išče-
te dobavitelja klimatskih naprav in to-
plotnih črpalk, priporočamo, da se v 
Airabeli ustavite na kavi in spoznav-
nem pogovoru.

Airabelini paketi iHELP  
za varnost monterjev in  
njihovih strank

Podjetje Airabela se v letu 2016 
pridružuje projektu iHELP in postaja 
Srcu prijazno podjetje. S projektom, 
ki omogoča uporabo mobilne apli-
kacije, varnostnih zapestnic in pro-
grama ugodnosti, monterji poskrbi-
jo za svojo varnost in varnost svojih 
strank ter najbližjih. Urban Martinuč 
pojasnjuje, zakaj so se v podjetju pri-
družili projektu iHELP in partnerskim 
monterjem nudijo pakete ugodnosti: 
»Zdravje je neprecenljivo. Zavedamo 
se, da naši monterji vsakodnevno skr-
bijo za nemoteno delovanje naših na-
prav, zato se jim želimo s paketom 
ugodnosti iHELP zahvaliti in jim po-
nuditi neprecenljivo darilo, s katerim 
lahko rešijo življenje sebi, bližnjim in 
koristijo številne ugodnosti.« Pakete 
ugodnosti iHELP podjetje Airabela 
nudi tudi vsem novim monterjem in 
poslovnim partnerjem, zato vabi, da 
jih obiščete ali se dogovorite za sesta-
nek na 08 20 53 025.

Projektni izračun ustreznosti nizko-
energijske hiše se opravi s programskim 
orodjem PHPP’07. Za gradnjo ali nakup 
nizkoenergijske hiše je v Sloveniji mo-
goče pridobiti nepovratno finančno 
spodbudo.

Pasivna hiša
Pasivna hiša je energijsko varč-

na stavba, ki s svojimi karakteristika-
mi zagotavlja potrebno bivalno udo-

bje brez klasičnih ogrevalnih sistemov 
ali klimatskih naprav. Potrebna toplo-
ta se v prostore dovaja preko sistema 
toplozračnega sistema (prezračevalna 
naprava), ki zagotavlja tudi vračanje 
toplote izrabljenega zraka. Standard 
pasivne hiše:

 � letna potrebna toplota za ogreva-
nje stavbe, Qh ≤ 15 kWh/(m2a)

 � zrakotesnost, n50 ≤ 0,6 h-1
 � skupna poraba primarne energije 

je lahko največ 120 kWh/(m2a)
Za pasivno hišo je določen uve-

ljavljen standard in zanjo je mogo-
če pridobiti certifikat, ki ga opravlja 
Passivhaus Institut iz Darmstadta v 
Nemčiji. Projektni izračun ustreznosti 
pasivne hiše se opravi s programskim 
orodjem PHPP’07. Za gradnjo ali nakup 
pasivne hiše je v Sloveniji mogoče pri-
dobiti nepovratno finančno spodbudo.

ENERGETSKO UČINKOVITE IN VARČNE STAVBE Nadaljevanje iz 11. strani

Nadaljevanje na 55. strani
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DINES TRGOVINA, STORITVE IN

ZASTOPANJE D.O.O.

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

t: +386 1 438 39 15

e: dines@dines.si

www.dines.si

• delovna moč od 5kW do 48kW 

• energetska učinkovitost A++ 

• temperatura ogrevane vode 60°C

• delovanje od -25°C

Toplotne črpalke Fujitsu Waterstage. 
Učinkoviti sistemi centralnega ogrevanja Waterstage črpajo energijo predvsem iz zraka, 

občutno zmanjšujejo emisije CO2, ne izločajo škodljivih snovi ali umazanije, delujejo tiho 

in zagotavljajo nizke stroške obratovanja. Sistemi omogočajo talno ali radiatorsko gretje  

ter pripravo sanitarne tople vode tako za gospodinjstvo kot za plavalni bazen.

Izkoristite subvencijo Eko sklada!
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Starejši objekti so bili grajeni manj zrakotesno in so bili 
t.i. naravno prezračevani (preko špranj na oknih in vratih), 
kar je načeloma zadoščalo za zagotavljanje zadostne količi-
ne svežega zraka v hišah. Seveda je to pri današnjih cenah 
energentov nedopustno in je sodobna gradnja edini pravi 
način, vendar nikakor ne smemo pozabiti na kvalitetno pre-
zračevanje. Dokaz za to trditev so sanacije starejših objektov 
– kmalu po zamenjavi starih oken z novimi in izvedbi nove 
toplotno izolativne fasade, se v hiši pojavi plesen. Plesen 
za svoj nastanek in razvoj potrebuje pogoje, ki nikakor niso 
ustrezni za bivanje človeka. 

Sodobna prezračevalna naprava mora v dveh urah za-
menjati ves zrak v objektu s svežim, primerno ogretim zra-
kom pozimi ali ohlajenim poleti. Pa ne samo to, sodobne 
prezračevalno- ogrevalne hladilne naprave zagotavljajo 
tako svež zrak v objektu, kot tudi energijo, potrebno za ogre-
vanje pozimi in hlajenje poleti ter brezplačno toplo sanitar-
no vodo skozi vse leto. Vse to lahko dosežemo z izborom 
naprave, ki ima poleg klasičnega rekuperatorja (toplotnega 
prenosnika) za prezračevanje vgrajeno tudi toplotno črpal-
ko zrak-zrak. Ravno ta je tisti člen, ki zagotavlja celoletno de-
lovanje prezračevanja, česar noben sam rekuperator zaradi 
previsokih temp. zunanjega zraka poleti in prenizkih pozi-

mi ne zmore. Takšna naprava ne zagotavlja le celoletnega 
prezračevanja, temveč tudi celoletno ogrevanje sanitarne 
vode, poletno hlajenje in zimsko ogrevanje vašega objek-
ta. Pravzaprav je to vse kar v pasivni (PH) ali nizkoenergij-
ski (NEH) hiši z do 140 m2 neto ogrevane/hlajene površine 
sploh potrebujete – odpade tudi strošek v investicijo talne-
ga ogrevanja, saj toplozračno ogrevanje popolnoma zado-

SODOBNE CELOVITE REŠITVE 
PREZRAČEVANJA,  
OGREVANJA IN HLAJENJA

Slika desno prikazuje shematsko 
delovanje kompaktne enote v 

režimu toplozračenga ogrevanja 
hiše, ogrevanja sanitarne vode 

in prezračevanja z rekuperacijo. 
Naprava zlahka dosega tudi 

temp. vpiha nad 35°C, s pomočjo 
zračnega grelnika pa tudi 45°C.

Kompaktna enota Nilan »Compact P«, 
trikratna zmagovalka natečaja Solar 
Decathlon.

Na sliki desno vidimo shematsko 
prikazano delovanje v režimu 

poletnega hlajenja. Celodnevni 
efekt hlajenja s hladilno močjo 

1,0kW je enak peturnemu delo-
vanje klasične klime s hladilno 

močjo 4,0kW (za lažjo predstavo). 
Ker je objekt t.i. mirno in celo-
dnevno hlajen, mu tudi nekaj 

dnevni vročinski val ne škoduje.
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stuje. Pri hišah z večjimi bivalnimi površinami pa je potrebno 
toplozračno ogrevanje kombinirati s talnim ogrevanjem, ka-
terega napajamo s toplotno črpalko zemlja-voda ali zrak-vo-
da. Tudi ta toplotna črpalka je lahko vgrajena v isti napravi 
- takšne naprave imenujemo »kompaktne enote«. Po defi-
niciji prava kompaktna enota torej ne združuje le toplotne 
črpalke in bojlerja ali zalogovnika (kot se to večinoma zmo-
tno predstavlja), temveč tudi rekuperator ali še stopnjo v ra-
zvoju višje tudi toplotno črpalko zrak-zrak. 

Tisto kar kompaktne enote še posebej odlikuje, pa je po-
letno hlajenje in razvlaževanje vašega doma. V primeru kla-
sične kotlovnice imate za slednje v glavnem le dve izbiri – ali 
se odločite za pasivno hlajenje (preko zračnih konvektorjev 
ali talnega, stenskega sistema ogrevanja) ali pa za klasično 
klimatsko napravo. Oboje je dokaj zastarelo in neudobno 
v primerjavi z zračnim hlajenjem, ki ga s toplotno črpalko 
zrak-zrak preko prezračevalnega sistema omogočajo kom-
paktne enote. 

Nenazadnje omenimo še regulacijo – pri klasični kotlov-
nici imate opravka z vsaj tremi regulacijami (toplotna črpal-
ka, rekuperator, klimatska naprava, itd…), medtem ko pri 
kompaktni enoti z eno samo regulacijo in sobno enoto - za-
nesljivo in enostavno za upravljanje. Krmilnik CTS700 pa je 
povezljiv praktično z vsako pametno instalacijo ali računal-
nikom.Preko brezplačne internetne aplikacije pa lahko upo-
rabnik tudi razpolaga s podatki o porabi sistema.

Najboljše kompaktne enote zavzamejo zelo malo povr-
šine v hiši in s tem privačujete veliko že pri sami gradnji. Za 
vgradnjo klasične kotlovnice (toplotna črpalka, bojler, zalo-
govnik, rekuperator) potrebujemo min. 3 – 4 m2, medtem 
ko za vgradnjo kompaktne enote potrebujemo zgolj 0,54m2 

površine. 
Nenazadnje tudi cena kompaktne enote z vgradnjo 

ne presega cene za dobavo in vgradnjo klasične kotlovni-
ce, v kolikor ti dve pošteno primerjamo po funkcionalnosti 
in varčnosti. V Sloveniji je podobnih stanovanjskih objek-
tov, ki služijo kot vzorčen primer gradnje za naslednjih de-
set let, že nekaj. Na slikah spodaj sta prikazani dve sodobni 

estetski kotlovnici z vgrajeno kompaktno enoto Compact P. 
Delovanje celotnega sistema z vsemi funkcijami je popolno-
ma avtomatsko in izredno prijazno za uporabnika.

Investitorjem, ki so pred odločitvijo, o tem kateri sistem 
bodo vgradili v svoj objekt od 1.1.2016 naprej, pomaga tudi 
evropska direktiva Eco Design. Ta postavlja vse proizvajalce 
in prodajalce v enak položaj glede izkazovanja učinkovito-
sti energijskih naprav, ki jih prodajajo. Direktiva uvaja ener-
gijske razrede za toplotne črpalke in prezračevalne napra-
ve. Kupci bodite pozorni na podatek o sezonski energijski 
učinkovitosti toplotnih črpalk pri ogrevanju prostorov (ηs 
v %). Ta podatek najdete tudi na seznamu Ekosklad-a RS. 
Vrednost “ηs” vam pomaga iz tabele z energijskimi razre-
di določiti pravi energijski razred za posamezno toplotno 
črpalko.

Tabela energijskih razredov za toplotne črpalke:

Energijski razred ηs v %

A+++ ηs ≥ 175

A++ 150 ≤ ηs < 175

A+ 123 ≤ ηs < 150

A 115 ≤ ηs < 123

B 107 ≤ ηs < 115

C 100 ≤ ηs < 107

D 61 ≤ ηs < 100

E 59 ≤ ηs < 61

F 55 ≤ ηs < 59

G ηs < 55

Pri prezračevalnih napravah pa bodite pozorni na poda-
tek o specifični porabi energije (SEC v kWh/m2*a). Ta poda-
tek najdete tudi na seznamu Ekosklad-a RS. Vrednost “SEC” 
vam pomaga iz tabele z energijskimi razredi določiti pra-
vi energijski razred za posamezno prezračevalno napravo.

Tabela energijskih razredov za prezračevalne naprave:

Energijski razred SEC v kWh/m2*a

A+ SEC < -42

A -42 ≤ SEC < -34

B -34 ≤ SEC < -26

C -26 ≤ SEC < -23

D -23 ≤ SEC < -20

E -20 ≤ SEC < -10

F -10 ≤ SEC < -0

G 0 ≤ SEC

Nilan d.o.o.
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Vaillant recoVAIR

Vaillant recoVAIR: Za svež zrak v vsakem trenutku
 

Prezračevanje z okni, odprtimi na odmik, je primerno le od maja do septembra zaradi visokega vpliva termodinamike, ki posesa 
porabljen zrak iz prostora v kratkem času. Za svež, zdrav zrak čez vse leto in varčevanje pri stroških ogrevanja pa je treba 
vgraditi prezračevalno napravo. Vaillant ponuja centralno prezračevalno napravo recoVAIR, ki s filtriranjem svežega dovodnega 
zraka in vračanjem toplote ter vlage v prostor omogoča maksimalno udobje bivanja vse leto.
 

Za svež zrak in varčevanje je rešitev Vaillant recoVAIR prezračevalna naprava s petletno tovarniško garancijo.

Več informacij na vaillant.si ali na info@vaillant.si oz. 01/280 93 40

Ključni del do vašega popolnega doma!

let garancije

Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti 
mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kako-
vostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih 
in srednjih strokovnih šol,  ki se praktično usposabljajo z 
delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktič-
no izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem 
drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobra-
ževanja (vajenci). 

Oba konzorcija intenzivno zaključujeta priprave na iz-
vedbo seminarjev, nekatere podporne aktivnosti in rešitve 
so v teku (gradiva, spletna portal…..), prvi seminarji pa bodo 
stekli že ta mesec. 

OZS je že načrtovala tri izvedbe seminarja v septembru, 
dve v sodelovanju z OOZ Kranj in OOZ Sežana, eno na OZS.

Informacija, termini in lokacije ter prijavnica za prve tri 
seminarje je objavljena spletni strani: http://www.ozs.si/
Ponudba/Novice/Zadnjenovice/Podrobnosti/tabid/1656/
ArticleId/4373/Default.aspx
Dodatne informacije: Mag. Janja Meglič 
Samostojna strokovna sodelavka- specialistka

Instalaterji – energetiki pozor!

INFORMACIJA O BREZPLAČNIH  
SEMINARJIH PA
»Usposabljanje mentorjev za 
izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom po izobraževalnih programih 
za pridobitev izobrazbe«.

Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana 
T: +386 (0)1 58 30 527 
F: +386 (0)1 50 54 373 
M: +386 (0)41 725 449 
E: janja.meglic@ozs.si | http://www.ozs.si 
 @OZSaktualno

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
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Nova obtočna črpalka nadaljuje zapuščino uspešne 
ALPHA2. Inteligentne nove funkcije ALPHA3 omogočajo še 
boljši nakup za kupce in bolj zmogljivo orodje za monterje.

Grundfos ima novega asa. ALPHA3 je vstopila na trg. 
Nova energetsko učinkovita obtočna črpalka se je najprej 
začela tržiti v Nemčiji, Avstriji in Švici. Temelji na preizku-
šeni tehnologiji svoje ALPHA2 predhodnice, ki ima odlično 
energetsko učinkovitost in zanesljivost. Ključne izboljšave 
se nahajajo na področju elektronike in programske opreme.

Alfa Reader, ki je bil razvit posebej za ALPHA3, deluje z 
aplikacijo Grundfos GO balance, z namenom lažje instalaci-
je in nastavitev konfiguracije ogrevalnih sistemov naročni-
ka - preprečitev izgub energije in zmanjševanje hrupa. To 
poimenujemo hidravlično uravnoteženje, ki ga izvajamo na 
ogrevalnih radiatorskih sistemih in sistemih za talno ogre-
vanje. Za neoptimizirane sisteme to pomeni, da so nadalj-
nja znižanja stroškov, vezana na porabo za ogrevanje, tudi 
možna. To lahko izvedemo s pomočjo ALPHA3, edinstvenim 
izdelkom v segmentu majhnih obtočnih črpalk.

"Mi smo že prišli daleč v smislu energetske učinkovito-
sti. Zato se osredotočamo na omogočanje in izkoriščanje 
napredne elektronike v črpalki na preprost način. To bo laž-
je za monterje, z namenom da bi končni uporabniki dobili 
najboljše od njihovih črpalk v sistemu, preko pregleda po-
datkov, poslanih iz črpalke med delovanjem preko ALPHA 
Readerja. To pomeni, da je storitev veliko bolj učinkovita in 
preprosta "pojasnjuje Michael Skjoldemose, globalni pro-
duktni vodja in del ekipe v ozadju ALPHA3.

Z ALPHA3 lahko monterji optimirajo sisteme svojih 
strank s pomočjo nič drugega kot ALPHA Readerja, pame-
tnega telefona in aplikacije Grundfos GO balance. Podatki iz 
črpalke se sporočajo prek ALPHA Readerja in monter je vo-
den skozi enostavno ter hitro konfiguracijo Asistema.

Na primer v Nemčiji je zakonska zahteva, da se mora hi-
dravlično uravnoteženje opraviti, da bi bil uporabnik upra-
vičen do subvencije. Zaradi tega je tam črpalka Alpha3 zelo 
priljubljena.

Poleg inteligentne programske opreme, je črpalka še 
vedno na samem vrhu energetske učinkovitosti. Z inde-
ksom energetske učinkovitosti (EEI) 0,15 je pred prav vsemi 
tekmeci in zlahka izpolnjuje zahteve EU glede energetske 
učinkovitosti.

Problematika hidravlično neuravnoteženih 
sistemov

Dejstvo je, da je še precej ogrevalnih sistemov v Sloveniji 
neuravnoteženih. 

Problem hidravlično neuravnoteženih sistemov je v tem, 
da so določeni radiatorji prevroči (radiatorji, ki so bližje ko-
tlovnici ali toplotni podpostaji), določeni radiatorji pa so 
prehladni (radiatorji, ki so bolj oddaljeni od kotlovnice ali 
toplotne podpostaje).

ALPHA3 USTVARJA VEČJO 
VREDNOST ZA KUPCE

Najboljša v svojem razredu
Zmanjšana glasnost sistema
Prihranki pri stroških ogrevanja  
med 7-20 %
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“Nova ALPHA3 
sistem prihrani
energijo do 20%”

ZBIRAJTETOČKE IN ZVSAKIM NAKUPOM 
 OSVOJITELEPENAGRADE

GRUNDFOS ALPHA3 SISTEM

PRAVILNO HIDRAVLIČNO 
URAVNOTEŽENJE USTVARJA 
RAZLIKO
Primerno hidravlično uravnoteženje lahko vaši 
stranki zmanjša račun za energijo do 20% - in 
sedaj to lahko storite v kratkem času z vašim 
pametnim telefonom. Sistem Alpha3 vam ne 
bo prihranil le časa pri montaži - hkrati boste 
kupili najučinkovitejšo obtočno črpalko na trgu.

Spoznajte ALPHA3 sistem na:
grundfos.si/alpha3-system

*Alpha Reader in pametni telefon sta dodatek in 
nista priložena k osnovnemu Alpha3 paketu.

Ta problem se največkrat v praksi rešuje na tri načine:
 � Zvišanje temperature ogrevane vode: oddaljeni radi-

atorji dobijo primerno temperaturo, bližji radiatorji pa po-
stanejo še bolj vroči.

 � Vgradnja močnejše črpalke: povzroči višje tlake in po-
sledično šumenje ter piskanje na radiatorskih ventilih.

 � Zamenjava ročnih ventilov s termostatskimi, vendar 
brez uravnoteženja sistema: povzroči piskanje na termo-
statskih ventilih.

V vseh zgoraj naštetih primerih ne uspemo celovito re-
šiti problema, nam pa te "napačne rešitve" znatno povečajo 
strošek ogrevanja.

Rešitev
Ena izmed pravih rešitev je torej nov sistem ALPHA3 

Grundfos: Kombinacija najučinkovitejše majhne črpalke, že-
pne velikosti ALPHA Reader in aplikacije, ki omogoča hidra-
vlično uravnoteženje enostavno kot 1-2-3.

ALPHA READER je naprava žepne velikosti, ki jo pripne-
te na sprednji del črpalke Alpha3. Prebira svetlobne signale 
iz črpalke in komunicira z aplikacijo Grundfos GO Balance 
app prek Bluetooth-a med procesom uravnoteženja. Ko je ta 
proces zaključen, lahko instalater enostavno vzame ALPHA 
Readerja in nadaljuje svoje delo.  

Aplikacija GRUNDFOS GO BALANCE  
Naložite si jo iz iTunes ali Google Play. Aplikacija se pove-

že z bluetooth signalom v ALPHA Readerju in vas vodi skozi 
enostavne korake uravnoteženja.

Hidravlično uravnoteženje deluje v dvocevnih radiator-
skih sistemih (tudi pri talnem ogrevanju).

Kako deluje?
1. zmontirajte črpalko Grundfos Alpha3 – je   

  enostavno, kot je vedno bilo črpalkami Grundfos 
2. Pripnite Alpha Readerja na črpalko Alpha3
3. Sledite navodilom v aplikaciji Grundfos GO Balance
Celotna nastavitev traja približno 2 uri za povprečno 

enodružinsko hišo – kar je bistveno manj kot pri hidravlič-
nem uravnoteženju na tradicionalen način.

Sicer je sama črpalka GRUNDFOS ALPHA3 
primerna za:

 � Sisteme s konstantnim ali variabilnim pretokom
 � Enocevne sisteme
 � Dvocevne sisteme
 � Cirkulacija tople vode v gospodinjstvih
 � Sisteme talnega gretja
 � Sisteme, kjer je zahtevano nočno znižanje.  

Več informacij in napotkov ter tudi  
video predstavitev, lahko najdete na: 
http://si.grundfos.com/
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Rinnai je ime za vrhunsko tehnolo-
gijo pretočnih plinskih grelcev za to-
plo sanitarno vodo, ki segrevajo vodo 
neposredno ob porabi in to do žele-
ne temperature (± 1°C). Rešitev se je 
izkazala za izjemno učinkovito v šte-
vilnih primerih in dejavnostih, kjer je 
ob veliki porabi tople sanitarne vode 
potrebno zagotoviti tudi optimal-
ne izkoristke in prihranke energije. O 
učinkovitosti tega sistema smo se po-
govarjali z uporabniki.

V pralnici Calcit Moste lahko s 
tehnologijo Rinnai v eni uri segreje-
jo več kot 10.000 litrov vode z 10 na 
40 stopinj Celzija, kar kaže na izje-
mno energetsko učinkovitost.

»V pralnici Calcit na lokaciji v 
Mostah v Ljubljani izvajamo čiščenje 
cistern, ki se uporabljajo za prevoz na-
ših tekočih proizvodov po železnici. Za 
to potrebujemo veliko vode, ki pa je ni 
dovoljeno puščati v kanalizacijo, poleg 
tega pa se tudi iz okoljevarstvenega vi-
dika zavzemamo, da je te čim manj. 

Optimalna temperatura za pranje va-
gonov je 60 stopinj Celzija, ki jo odslej 
dosegamo s pomočjo sodobne tehno-
logije plinskih pretočnih grelcev Rinnai. 
Sistem omogoča, da v eni uri segrejemo 
več kot 10.000 litrov vode, ki se segreje iz 
10 na 60 stopinj Celzija. Dnevno v pov-
prečju porabimo tudi več kot 70 m3/l to-
ple sanitarne vode, ki jo neposredno ob 
porabi segreva osem kaskadno poveza-
nih grelcev Rinnai Infinity k32e. Zaradi 
ustrezne temperature se pri čiščenju 
porabi manj vode, posledično je manj 
odpadne vode, ki jo je potrebno odva-
žati, voda pa se ne segreva na zalogo, 
kar skupaj prinaša optimalne izkorist-
ke in s tem povezane prihranke energi-
je. Investicija se nam bo tako povrnila v 
manj kot dveh letih« je nad tehnologi-
jo Rinnai navdušen Janez Poljanšek iz 
Pralnice Calcit Moste v Ljubljani. 

Porabite do 25 % manj 
energije 

Tehnologija Rinnai omogoča na-
tančno določanje temperature vode 
z maksimalnim odstopanjem za eno 
stopinjo Celzija, voda pa se segre-
va neposredno ob porabi. Gre za iz-
jemno učinkovit sistem, ki porabi do 
25 % manj energije kot klasični siste-
mi za shranjevanje tople vode. Veliki 
porabniki lahko kaskadno postavijo 
več grelnikov, pri čemer temperatu-
ra vode ostaja konstantna, ne glede 
na število porabnikov. Plinski pretoč-
ni grelci Rinnai so primerni za nad-
gradnjo obstoječih ali novih grelnih 
sistemov in so odličen partner dru-
gim virom ogrevanja, kot so toplo-

tne črpalke, solarni sistem ali bioma-
sni kotli. 

Z Rinnai do zadovoljstva 
gostov v gostišču Grof

Za doseganje predpisanih stan-
dardov, povezanih s toplo sanitarno 
vodo in s tem zadovoljstva gostov, so 
se tudi v gostišču Grof na Vranskem 
odločili za tehnologijo Rinnai. Tako 
so dopolnili pripravo sanitarne tople 
vode s toplotno črpalko, ki v določe-
nih trenutkih ni zagotavljala želenih 
potreb po topli vodi.

»Poraba tople vode v našem gostiš-
ču je precejšna in je s prejšnjim sistemom 
na toplotno črpalko nismo uspeli zago-
toviti. Z vidika udobja in zagotavljanja 
ustreznih standardov je pri nas nujno, 
da imamo vsak trenutek na voljo ustrez-
no toplo in predvsem zadostno količino 
tople vode. Rinnai nam omogoča, da se 
potrebna količina tople vode ustvari ob 
porabi – ko odpremo pipo, ob tem pa 
lahko sami določamo tudi njeno tempe-
raturo« je z rešitvijo tehnologije Rinnai 
zadovoljen Zoran Golc, lastnik gostiš-
ča Grof na Vranskem. 

Tenologija Rinnai tudi za 
ogrevanje prostorov

V specifičnih primerih tehničnih 
rešitev je mogoče toplotno energi-
jo, ki nastane pri pretočnem grelcu 
Rinnai, uporabiti tudi za ogrevanje 
prostora.

»Naša piščančja farma obsega 1500 
m² vzrejne površine, kjer v posameznem 
turnusu vzredimo  od 26 do 30 tisoč piš-
čancev. Ob prihodu v farmo so piščanci 

»S TEHNOLOGIJO RINNAI 
LAHKO V ENI URI  
SEGREJEMO VEČ KOT 10.000 
LITROV VODE«

V turizmu, gostinstvu 
in drugih storitvenih 
dejavnostih so velike 
nenadne potrebe po topli 
sanitarni vodi. Pri tem 
imajo klasični bojlerji 
pogosto težave, saj ne 
uspejo dovolj hitro ogreti 
želene količine vode. Kako 
doseči, da se ob veliki porabi 
sanitarne vode zagotovi 
tudi ustrezna temperatura? 
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stari le en dan in za nadaljnjo rast potre-
bujejo veliko toplote – prostor mora biti 
ogret na 32⁰C, za kar je potrebno veliko 
energije – še posebej v hladnejšem delu 
leta. Ogrevanje z utekočinjenim naft-
nim plinom smo posodobili s plinskimi 

pretočnimi grelci Rinnai, ki zagotavlja-
jo natančno določeno temperaturo in 
omogočajo vpihovanje svežega zraka v 
prostor, manjšo vlažnost itd. Tak sistem 
je energetsko učinkovitejši, stroškovno 
in tudi sicer bolj racionalen« je o ogre-

vanju s tehnologijo Rinnai povedal 
Friderik Horvat, lastnik piščančje far-
me iz občine Markovci.

Strokovnjaki družbe Butan plin, 
ki je ekskluzivni zastopnik te vrhun-
ske japonske tehnologije, lahko pre-
verijo tudi vaš primer in možnosti za 
prihranek. 

Za dodatne informacije 
obiščite  
www.butanplin.si, pišite 
na info@butanplin.si  
ali pokličite na  
01 588 98 03.
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Predstava o bazenu s kristalno či-
sto vodo v barvi karibskega morja na 
vašem dvorišču, ki kar čaka, da skoči-
te vanj, je največkrat sanjska in te sa-
nje so ene tistih, ki so hitro uresničljive. 

Da bi jih doživeli v najbolj prijetni 
različici, je pred odločitvijo o gradnji 
bazena priporočljivo upoštevati nekaj 
ključnih dejstev, predvsem pa – poi-
skati mnenje strokovnjaka v zelo zgo-
dnji fazi razmišljanj, da bodo koraki in 
odločitve pravi. V podjetju EMA ba-
zeni so vam z odgovori in nasveti ve-
dno na razpolago, tukaj pa ponujajo 
5 najpomembnejših dejstev, ki vpliva-
jo na zadovoljstvo pri kasnejši upora-
bi bazena.

1.  Mikroklima in lokacija
Podnebne razmere močno vpli-

vajo na uporabnost bazena, pred-
vsem na dolžino kopalne sezone. 

Zato je izbira bazena in opreme na 
Primorskem, kjer je več sončnih in to-
plih dni, drugačna kot na Koroškem ali 
Gorenjskem, kjer je hladnejše obdo-
bje leta daljše. To pa ne pomeni, da se 
bazena v takšnih krajih ne izplača po-
stavljati. Pomembno je le, da večjo po-
zornost posvetimo toplotni izolaciji in 
bazen nadkrijemo z ustrezno streho, 
ki bo poskrbela za ohranjanje tempe-
rature vode in topel zrak v okolici ba-
zena, da bo čofotanje še bolj prijetno. 

Bazen lahko postavimo na zelo 
majhnih parcelah, tudi ob vrstnih hi-
šah ali na prostranih zelenicah, vendar 
je izbira materialov in oblik v prvem 
primeru omejena. S pomočjo dobre-
ga nasveta strokovnjaka EMA bazeni 
pa lahko tudi na majhni zelenici dobi-
mo odlično lastno plažo, ki bo omo-
gočala igro, zabavo in prave športne 
aktivnosti.

2.  Izbira bazena – materiali 
in oblike

Zidani bazeni, kjer imamo skoraj-
da neomejeno možnosti za oblikova-
nje obale po našem okusu, zahteva-
jo veliko gradbenih del in daljši rok 
izvedbe. Karbonsko-keramični baze-
ni pa so manj zahtevni za vgradnjo in 
med slednjimi se visoko kakovostni 
bazeni Compass  ponašajo celo z do-
življenjsko garancijo. Vrhunsko kvali-
teto materialov dopolnjujejo števil-
ne možnosti izbire velikosti, oblik in 
barv, tudi unikatnih 3D-barv z zaključ-
nim slojem Crystalite. V podjetju EMA 
bazeni vam s pomočjo strokovnjakov 
pomagajo izbrati najbolj primernega 
in poskrbijo za celotno izvedbo, tako 
enih, kot drugih. 

3. Čiščenje in vzdrževanje 
Najslabše, kar se lahko zgodi je, da 

imamo na dvorišču čudovito obalo, ko 
bi želeli skočiti v »lastno morje« pa je 
voda kalna, nečista in nezdrava. Bazen 
nudi optimalno plavalno izkušnjo ta-
krat, kadar je voda kvalitetno filtrira-
na, kadar so kemični parametri vode 
pravi in kadar je bazensko dno čisto, 
temperatura vode pa udobna. Bazeni 

5 NAJPOMEMBNEJŠIH  
DEJSTEV, KI JIH JE  
POMEMBNO UPOŠTEVATI PRI 
GRADNJI BAZENA
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Compass Pools so edini na tržišču, ki 
se lahko čistijo sami! Tako imenova-
ni VANTAGE sistem predstavlja sklop 
strateško razporejenih patentiranih 
rotirajočih šob, ki po posebnem pro-
gramu s curki pometajo umazanijo, 
le-to pa edinstvena sesalna šoba traj-
no odstrani iz bazena. Zahtevnejšim 
uporabnikom je na voljo tudi avto-
matika, ki samodejno ureja kemijske 
parametre vode in omogoča, da se 
povsem izognemo dodajanju dezin-
fektov. Na čistost vode pa lahko pre-
ventivno vplivamo tudi z ustrezno 
bazensko streho, ki ob zaščiti vode 
predstavlja še odličen toplotni izola-
tor in – kar ni zanemarljivo – pomem-
ben varnostni dejavnik pred padcem 
v vodo, še posebej, če so pri hiši otro-
ci ali živali.

4.  Pokritje bazena: roleta 
ali streha?

Izbira strehe za bazen nemalokrat 
vzbuja strah pred videzom tople grede 
oziroma pred tem, da bo streha “po-
kvarila” izgled dvorišča. Strah je po-
polnoma odveč, saj so strehe, ki so-
dijo k EMA bazenom lepo dizajnirane, 
tako da se za umeščenost v okolje ni 
potrebno bati.

Strehe imajo poleg vpliva na višjo 
temperaturo vode tudi druge pozitiv-
ne učinke. Ključne prednosti navaja-
mo v nekaj alinejah:

 � plavanje pod streho, na toplem
 � zaščita pred vetrom z na pol od-

prto streho

 � zaščita vode pred umazanijo (li-
sti, cvetni prah, mrčes)

 � varnost otrok in domačih živali 
pred padcem v vodo

 � manj sesanja bazenskega dna
 � podaljšana sezona za tri do štiri 

mesece
Pri EMA bazeni pa ob strehah po-

nujajo različna druga pokritja - role-
te, termalna pokrivala, hidravlična ba-
zenska pokrivala…

5.  Obala
Lepoto bazena zaokroži obala. 

Urejena okolica je tista, ki naredi konč-
ni vtis. Možnosti je veliko, pri izbiri pa 
imejmo v mislih pomen kvalitetnih 
materialov z dolgo garancijsko dobo 

in ustrezno odpornostjo na vremen-
ske vplive. Dobra izbira je granitogres 
Lastra 20 mm, ki je na voljo v različ-
nih vzorcih lesa ali kamna in ga lahko 
uporabimo za bazensko obalo, za te-
rase in nenazadnje tudi za tla v notra-
njosti hiše. 

Moj bazen. Moja obala.
EMA d.o.o., Stara cesta 20, 2311 Hoče, Tel: 02-604-04-55, www.ema-bazeni.si

Vabljeni na  
www.ema-bazeni.si 
oz. v razstavni salon 
EMA v Hočah, kjer 
vam bodo z veseljem 
postregli z dodatnimi 
informacijami.
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Toda, kako veste ali ima vaš instalater vso 
potrebno znanje in izkušnje?

Naša obljuba je, da Daikinovim strankam zagotovimo, 
da se lahko zanesejo na popolno udobje v svojem domu. S 
tem se ne osredotočamo le na tehnološke dovršenosti, tem-

več tudi na instalacije in ustrezen servis. Vodi nas misel, da 
zagotavljamo najvišjo kakovost na vseh ravneh. Prav zaradi 
tega smo razvili t. i. “Home Comfort Expert” (HCE) program, 
da lahko zagotavljamo najvišjo kakovost storitev in podpore 
našim strankam. Tisti pooblaščeni distributerji oz. partnerji, 
ki so bili izbrani v “Home Comfort Expert” program iz strani 
Daikina, so bili podvrženi strogemu selekcijskemu nadzoru 
in so zelo poučeni o Daikin izdelkih ter njihovih tehnologi-
jah. Slednji se redno udeležujejo naprednih Daikin trenin-
gov, da lahko svojim strankam zagotavljajo najvišjo raven 
storitev, nad njimi pa je izveden tudi reden nadzor, z na-
menom zagotavljanja najvišje kakovosti ravni zadovoljstva 
strank. 

NOVA IZKUŠNJA  
OB NAKUPU VAŠE  
KLIMATSKE NAPRAVE ALI 
OGREVANJA

Ko nakupujete ustrezno klimatsko napravo, 
ni ključno le, da gledate, kateri model 
ustreza vašim potrebam. Da boste iz svoje 
klimatske naprave izvlekli njen maksimum, 
mora slednja biti tudi ustrezno instalirana. 
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Kaj boste vi imeli od tega?
- Obljubljeno Daikin kakovost
- Brezplačno profesionalno svetovanje
- Privlačno ponudbo
- Prijetno okolje, kjer si boste lahko ogledali, 
  kaj nakupujete

Za več informacij kontaktirajte vam najbližjega “Home Comfort Expert” strokovnjaka in pozabite na vročino letošnjega poletja. 
Seznam vaših “Home Comfort Expert” partnerjev lahko najdete na www.daikin.si ali na naši FB strani Daikin v Sloveniji.

model FTXM-M/RXM

Kupite svojo klimatsko 
napravo ali ogrevalni sistem
pri DAIKIN HCE strokovnjakih!

Kako najbolje spoznati izdelek, kot tako, da ga lahko testirate v prijaznem in mirnem okolju? 
Naši “Home Comfort Expert” partnerji bodo poskrbeli, da bo vaše nakupovanje prestavljeno v popolnoma 
novo raven, z vrhunskimi razstavnimi prostori. V “Home Comfort Expert” razstavnih prostorih si boste lahko 
ogledali tako klimatske naprave kot ogrevalne sisteme in prejeli strokovno svetovanje iz strani strokovnjaka, 
da boste lahko izbrali optimalno rešitev za vaš dom.

Za več informacij kontaktirajte vam 
najbližjega “Home Comfort Expert” 
strokovnjaka, in pozabite na  vročino 
letošnjega poletja. 
Seznam vaših “Home Comfort Expert” 
partnerjev lahko najdete na  
www.daikin.si

Zakaj bi kupovali pri partnerjih, ki so del 
programa HCE?

Zaradi ustrezne podpore in rednih treningov, skozi kate-
re morajo “Home Comfort Expert”  partnerji, lahko svojim 
strankam zagotavljajo izredno podporo in osebno svetova-
nje, ter posebne, ekskluzivne ponudbe. Zato vam ni potreb-
no skrbeti, ali ste tako na pravem mestu, ko izbirate najbolj-
šega partnerja za vašo klimatsko napravo ali ogrevanje. 

Nova dimenzija nakupovanja
Kako najbolje spoznati izdelek, kot tako, če ga lahko te-

stirate v prijaznem in mirnem okolju? Naši “Home Comfort 
Expert” partnerji bodo poskrbeli, da bo vaše nakupovanje 
prestavljeno na popolnoma novo raven, z vrhunskimi raz-
stavnimi prostori. V “Home Comfort Expert” razstavnih pro-
storih si boste lahko ogledali tako klimatske naprave, kot 
ogrevalne sisteme in prejeli strokovno svetovanje iz strani 
strokovnjaka, da boste lahko izbrali optimalno rešitev za vaš 
dom.

In kaj boste vi imeli od tega?
� Obljubljeno Daikin kakovost
� Brezplačno profesionalno svetovanje

� Privlačno ponudbo
� Prijetno okolje, kjer si boste lahko ogledali, kaj   

 nakupujete
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Zakaj bi spreminjali našo 
tradicijo? 

Zelo enostavno. Časi se spreminja-
jo in temu moramo slediti.  

Tradicionalnemu načinu ogreva-
nja se ni potrebno odreči, samo pravil-
no se je potrebno odločiti. Ogrevanje 
z ognjem ima poleg funkcije ogreva-
nja tudi velik in blagodejen vpliv na 
življenje v hiši. Še vedno smo dežela z 
veliko količino lesa in tega je potreb-
no koristno uporabiti. 

Zakaj tipizirana kurišča:
Ta kurišča so tipska in normirana 

ter odobrena s strani avstrijskih za-
konov. Imajo svojo moč in tudi svo-
je zahteve. Pri vgradnji tega kurišča  
imamo dolgotrajno ogrevanje vsaj 12 
ur, poraba je zelo majhna, velik pou-
darek pa je tudi na vplivu na okolje. 
Ob pravilni uporabi je onesnaževa-
nje  s prašnimi delci PM 10 najmanj-
še. Vendar samo to ni dovolj. Pred pra-
vilno uporabo je potrebno pripraviti 
tudi ustrezen načrt izdelave in seveda 
vgradnje kurišča. Pri Pečarstvu Golob 
smo v letošnjem letu uvedli pripravo 
celostnega projekta, kjer upošteva-
mo vse želje naših strank.

Poleg izdelave in sodelovanja z 
najboljšimi pečarskimi mojstri, upo-
rabe kvalitetnih certificiranih ma-
terialov, tudi vgrajujemo tipizira-
na kurišča HOXTER, ki so inovativna 
v vseh pogledih. V ta sklop sodi-
jo še izračuni dimnih plinov po slo-
venskih in evropskih zakonih ter 
direktivah.  ÖSTERREICHISCHER 

KACHELOFENVERBAND je program, 
ki ga uporabljajo le najboljši pečarji 
Evrope.

Zakaj taka kurišča: kurišča so zapr-
ta in ne potrebujejo zraka iz prostora, 
zato so primerna za prostore s prezra-

čevanjem. Obvezen je le dovolj velik 
dovod zraka od zunaj.  Imajo popolno 
izgorevanje, ker se zrak za izgorevanje 
dovaja iz vseh strani v kurišče. Z veli-
ko količino akumulacijskega materia-
la vsesa energijo, ki jo preko dalj

TIPIZIRANA KURIŠČA  
ZA MASIVNE ALI LONČENE 
PEČI
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PEČARSTVO GOLOB IGNAC S.P., LITIJSKA CESTA 12 LJUBLJANA | 041-640-928 | 041-441-168 | 01-2321-745 | Pecarstvo.golob@t-2.si

šega obdobja vrača v prostor. 
Dobro je, da se kurišča vgrajuje dvo-
slojno, kar omogoča, da površina ni 
preveč vroča. Imajo pa možnost pri-
klopa dodatnih kanalov, ki omogoča-
jo, da se energija dodatno izkoristi. V 
tem primeru je nujna uporaba izraču-
na dimnih kanalov za popoln nadzor 
toplote in seveda izkoristkov. Ta kuri-

Za vse dodatne informacije se obrnite  
na Pečarstvo Golob.  
www.peci.kamini.golob.si

šča uporabljamo s količino drv, ki je 
normirana v priloženem certifikatu. 
Pri teh kuriščih ni nujna uporaba in 
vgradnja tradicionalnih pečnic, imajo 
lahko izgled kamina ali zidu z vratci. 

Še nekaj informacij o moči kurišča: 
ta kurišča dosegajo moč od 2 do 4,5kw 
in imajo velikost vrat od 37x50cm do 
63x51cm. Na voljo so tudi kotna ku-
rišča, različnih velikosti, z možnostjo 
dvojnega stekla, ki še dodatno pri-
speva k čistosti delovanja in manjše-
mu vročinskemu vplivu v prostor.

Kako in kam postaviti takšno peč: 
pri vseh akumulacijskih pečeh je naj-
boljše, da stojijo sredi sobe ali hiše, ker 
s tem dosežete bolj enakomerno raz-
poreditev toplote v prostoru.  Dimnik 

mora biti ustrezno velik in funkciona-
len, pa tudi dovod zraka. To so zelo 
pomembni podatki, na podlagi ka-
terih se kujejo pravilne odločitve in 
seveda izvedba celotnega projekta. 
Priporočamo, da se projekt peči pri-
pravi že pri samem projektiranju hiše 
ali adaptacije. 

Pri vgradnji peči je potrebno upo-
števati tudi okolje in se seveda ob-
našati skladno z okoljskimi določili 
in zakoni. V našem podjetju se tega 
dobro zavedamo in takšno vsestran-
sko ter okolju prijazno kurišče vam 
bomo predstavili na razstavnem pro-
storu sejma Dom, ki bo potekal mar-
ca na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. 
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Geberit je kot vizionar na podro-
čju sanitarne tehnike leta 1964 pred-
stavil prvi podometni splakovalnik in 
s tem revolucionarno spremenil kon-
cept kopalnice. S to inovacijo so pro-
storsko potratni in neprivlačni splako-
valniki, ki so prej kazili prostor, postali 
očem nevidni in omogočili preobraz-
bo kopalnice v oazo dobrega počutja. 
Do danes je po svetu vgrajenih že več 
kot 60 milijonov podometnih spla-
kovalnikov Geberit, ki so postali kla-
siki sodobnih kopalnic, obenem pa 
še vedno predstavljajo osnovo za ko-
palnice prihodnosti. Posebnost med 
Geberitovimi splakovalnimi sistemi 
so tudi splakovalniki z aktiviranjem 
na daljavo, ki poskrbijo za maksimal-
no udobje in minimalističen dizajn. 
Aktiviranje na daljavo se lahko name-
sti na razdalji do 1,7 metra od WC školj-

ke. Tako bo točno tam, kjer je najbolj 
priročno za vas. 

Posebne oblike in  
pametne rešitve tipk

Ker žal velikokrat prepozno ugo-
tovimo, da bi kaj naredili drugače, 
raje prej dobro premislite o vseh de-
tajlih, tako tehničnih kot estetskih. Pri 
Geberitu svetujejo, da pri opremlja-
nju kopalnice dobro premislite o svo-
jih željah, življenjskem slogu in poseb-

IZBERITE PAMETNO, IZBERITE 
GEBERIT

Z Geberitom do popolne kopalnice po vaši meri

Ste ravno med gradnjo nove 
kopalnice ali želite prenoviti 
staro? Ste že izbrali tip spla-
kovalnika in aktivirno tipko 
ali ste razmišljali le o plošči-
cah in dizajnerski opremi?
Pri nakupu stranišča ni 
pomemben le videz školjke, 
ampak cel sistem delova-
nja in tip splakovalnika, 
ki najbolj ustreza vašemu 
prostoru in željam. Geberit 
vam ponuja celostne rešitve 
za stranišča, pri katerih sta 
dizajn in funkcionalnost 
popolnoma usklajena. 
Splakovalniki Monolith, ki 
so postavljeni pred steno, 
lahko čudovito dopolnijo 
prostor in skupaj z elemen-
tom za umivalnik in bide 
predstavljajo del kopalniške 
dizajnerske opreme. Poseb-
nost Geberitovih rešitev pa 
so podometni splakovalniki, 
ki že več kot 50 let dopolnju-
jejo sodobne kopalnice in so 
prostorsko varčni, saj so ele-
gantno skriti za steno. Ravno 
zato omogočajo tudi neome-
jene možnosti opremljanja 
kopalnic in raznoliko izbiro 
aktivirnih tipk, ki se podajo 
k ostali opremi prostora.
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nostih prostora, ki ga opremljate. Pri 
tem je pomembna tudi izbira aktivir-
ne tipke za podometni splakovalnik, 
saj mnogo kupcev sploh ne ve, da je 
izbira velika in raznolika. Morda se sli-
ši banalno, a pomislite, kolikokrat na 
dan si boste hvaležni za premislek, 
posvet in pametno izbiro. Geberitovi 
strokovnjaki in instalaterji vam bodo 
z veseljem pomagali pri pravi izbiri 
po vaši meri in tako poskrbeli za bolj-
šo kakovost bivanja.

Geberit ponuja širok nabor klasič-
nih in posebnih aktivirnih tipk, med 
katerimi boste zagotovo našli pravo 
za svojo kopalnico. Aktiviranje splako-
vanja stranišča brez dotika je v javnih 
prostorih že dolgo standard, vedno 
bolj pa je zaželeno tudi v domačem 
okolju. Z aktivirnimi tipkami Geberit 
Sigma10 in Sigma80 si to željo lah-
ko uresničimo s stilom. Geberitovi iz-
jemno trendi aktivirni tipki Sigma60 
in Omega60 sta oblikovno minima-
listični in se zlijeta s površino ste-
ne. Po drugi strani je aktivirna tipka 
Sigma70 odmaknjena od stene in je 
videti, kot da lebdi pred njo. Za akti-
viranje splakovanja zadostuje le ne-
žen dotik. Tanka plošča iz stekla ali 
kroma, brez tipk ali gumbov, je obe-
nem zelo enostavna za čiščenje. 
Najnovejša Geberitova aktivirna tipka 
je tipka Sigma20, ki ji večji, rahlo iz-
bočeni gumbi dajo posebno elegan-
co, nova aktivirna tipka Sigma30 pa 

prepriča s harmonično estetiko in či-
stimi linijami. 

Geberitovi izdelki vas bodo prepri-
čali z inovativnimi funkcijami, kakovo-
stnimi rešitvami in raznolikimi oblika-
mi. Odlikujejo jih visoka zanesljivost 
in trajnost, saj ima Geberit s podome-
tnimi splakovalniki več kot 50 let iz-

kušenj, za svoje splakovalnike pa za-
gotavlja nadomestne dele kar 25 let. 
Prepustite se strokovnjakom in uživaj-
te v izbiri.

Več informacij na  
www.geberit.si
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KlimaRent - vodilna blagovna znamka  
najema klimatizacijskih sistemov v  
srednjem in jugovzhodnem delu Evrope

Leta 1995 je podjetje lansiralo na trg blagovno znamko 
KlimaRent, ki ponuja zunanje storitve klimatizacijske tehni-
ke. Takšen poslovni model pri naročniku odpravlja potrebo 
po visoki začetni investiciji, celotni mesečni stroški hlajenja 
in ogrevanja pa so zelo nizki. Analiza stroškov kaže, da v pov-
prečnem industrijskem obratu izposojeni sistemi  KlimaRent 
na letni ravni, tvorijo komaj en odstotek celotnih stroškov 
delovne sile.

Pomembna prednost najema storitev mobilnega siste-
ma KlimaRent je tudi celovita podpora s strani ponudnika. 
Uporabnik lahko vse skrbi, dejavnosti in stroške, ki so pove-
zani z vzdrževanjem ter zagotavljanjem pravilnega delova-

nja sistema, prepusti izvajalcu. Za razliko od uporabnikov 
fiksnih sistemov, mu tudi po preteku življenjske dobe siste-
mov (približno 10  let), ne bo potrebno razmišljati o zame-
njavi izrabljenega sistema z novim.

Z učinkovitim poslovnim sistemom, ki smo ga razvili v 
podjetju, naročnikom zagotavljamo hitro odzivnost, zane-
sljivost in kakovost storitve. Z on-line sistem podpore še do-
datno poenostavljamo sodelovanje na področju zagotavlja-
nja optimalnega delovanja sistemov KlimaRent. Razvejana 
servisno - prodajna mreža zagotavlja hitro in učinkovito po-
moč pri brezhibnem delovanju naših sistemov 24ur na dan, 
365 dni v letu. Smo prvi na trgu, ki našim strankam nudi-
mo možnost daljinskega upravljanja s klimatskimi sistemi. 
Zahvaljujoč novi funkciji telemetričnega nadzora, je možno 
klimatsko napravo upravljati kjerkoli in kadarkoli. S pomo-
čjo pametnega telefona ali tabličnega računalnika je moč 
klimatsko napravo prižigati ali ugašati, oziroma jo nastavljati 
na želeno temperaturo. Prepričani smo, da bo to našim ce-
njenim strankam omogočilo boljšo uporabniško izkušnjo, 
vpogled v delovanje sistema, samo upravljanje pa bo še po-
večalo ekonomičnost obratovanja klimatskih sistemov.

Najem storitve klimatiziranja narašča tudi zaradi vedno 
bolj nepredvidljivih in dinamičnih tržnih razmer. Naročnik 
lahko klimatski sistem najame natanko za kraj in obdobje, 
ko je prepričan, da ga bo potreboval. 

KlimaRent je sedaj vodilna blagovna znamka najema kli-
matizacijskih sistemov v srednjem in jugovzhodnem delu 

ŽE 25 LET ZAGOTAVLJAMO 
OPTIMALNE ENERGETSKE IN 
PROSTORSKE REŠITVE

Za podjetje Inpro d.o.o. Novo mesto je 
leto 2016 pomembna prelomnica, saj 
praznuje 25. obletnico delovanja. Od 
skromnih začetkov na začetku 90. let 
preteklega stoletja, ko se je podjetje 
ukvarjalo s projektiranjem in izvajanjem 
vseh vrst strojnih instalacij, s posebnim 
poudarkom na sistemih zračnega hlajenja 
in ogrevanja, je podjetje vztrajno raslo.

Slika 1:  KlimaRent je sedaj vodilna blagovna znamka najema klimatizacijskih sistemov v srednjem in jugovzhodnem delu Evrope
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Evrope. To potrjujejo tudi naše reference, saj smo KlimaRent 
sisteme vgradili že v več kot 200 podjetij.

Montažne objekte obravnavamo celovito
V želji po izpopolnitvi potreb naših obstoječih strank in 

povečanju obsega novih kupcev, smo lansirali veliko novih 
programov. V letu 2012 smo razvili program izposoje priredi-
tvenih šotorov, katerega smo nadgradili v program monta-
žni objekti. Montažne objekte obravnavamo celovito, v teh-
ničnem smislu skozi njihovo strukturo (temelji, konstrukcija, 
fasadni ovoj, instalacije, energetika), skozi njihov življenjski 
cikel (razvoj, montaža, vzdrževanje, servis, demontaža) in 
tudi v ekonomskem smislu (investicijska ocena, obratovalni 
stroški, financiranje).

V zadnjih letih pa smo se uveljavili tudi kot ponudnik pro-
daje in montaže hišnih klimatskih naprav. Smo zastopnik za 
blagovno znamko Inventor, ki  na trgu ponuja visoko kako-
vostne in inovativne produkte v več kot 45 državah po ce-
lem svetu.

Skrbimo za odličnost na vseh področjih 
poslovanja

V podjetju skrbimo za odličnost na vseh področjih poslo-
vanja. Posebej si prizadevamo za zadovoljstvo naših odje-
malcev in odličnost v odnosih z zaposlenimi ter poslovnimi 

partnerji. Cenimo urejenost in natančnost, pri našem delu 
pa nas vodita tudi skrb za okolje in naravne vire. Našo na-
ravnanost med drugim potrjujeta certifikata kakovosti ISO 
9001:2008 in ISO 14001:2004.  

Slika 2:  Montažni objekti so namenjeni za srednjeročno, dolgoročno v nekaterih primerih tudi trajno rešitev vaših potreb, povezanih s pomanjkanjem prostora.

Skupina Inpro je sedaj močan 
kolektiv z več kot 50 zaposlenimi, 
s predstavništvi smo prisotni na 
Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji in 
Bosni ter Hercegovini. Vedno bolj se 
uveljavljamo tudi na tržiščih Italije, 
Avstrije, Nemčije, Švice in drugih 
evropskih držav.
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Kaj je na začetku pomembno, nekaj 
ključnih informacij 

Osnova za razgovor o primerni toplotni črpalki so podat-
ki o vrsti ogrevanja v vaši hiši, stanovanju, objektu… Ali gre 
za talno ogrevanje, radiatorsko ogrevanje ali kombinacijo 
obojega? Ali je objekt novogradnja ali prenavljate obstoje-
čo kotlovnico? Naslednje vprašanje je, kako je grajen objekt, 
vrsta in debelina izolacije na zunanjih stenah ter pod streho 
in kakovost vgrajenih oken. Nato površina objekta in loka-
cija objekta, Primorska ali Gorenjska seveda ni enako. To so 
podatki, ki so osnova za monterja strojnih instalacij in je z 
njimi mogoče določiti potrebno moč v kW in izbrati pri-
merno vrsto toplotne črpalke glede na namen.

Vrsta toplotne črpalke in zakaj je 
razlika bistvenega pomena, ko gre 
za hišo z radiatorji in slabšo  
izolacijo

Zakaj je govora o vrsti toplotne črpalke? Po na-
menu jih ločimo na toplotne črpalke za nizko-
temperaturne in visokotemperaturne režime 
ogrevanja. Prve so optimalne za talno ogrevanje 
in nižje temperature vode, druge pa so posebej za-
snovane za radiatorje in visoke temperature vode v 
ogrevalnem sistemu. In, če vedno več ponudnikov 
in monterjev začenja razumeti pomembnost pravilne 

določitve potrebne moči, jih žal še vedno mnogo premalo 
razume veliko vsebinsko razliko med nizkotemperaturnimi 
in visokotemperaturnimi toplotnimi črpalkami. Tehnološko 
gledano, obstajajo enokompresorske toplotne črpalke, ki so 
prvenstveno namenjene talnemu gretju in dvokompresor-
ske, ki so namenjene radiatorjem. Enokompresorske v osno-
vi zmorejo ogreti vodo na ca. 55°C, oziroma z dodatnimi teh-
ničnimi elementi na okvirno 60°C, dvokompresorske pa 
brez težav vodo ogrejejo celo na 80°C. V čem je vsebinska 
razlika, ki je dejansko pomembna za kupca oz. uporabnika, 
saj 60°C je povsem dovolj tudi za radiatorje, a ne? Razlika 
nastaja v dejstvih, ki so za uporabnika najbolj bistvena in si-
cer od izkoristka črpalke je odvisen strošek ogrevanja, večja 
obremenjenost pa pomeni krajšo življenjsko dobo naprave.

Izkoristek enokompresorske črpalke je pri ogreva-
nju radiatorjev na temperature preko 50°C konkretno 
nižji od izkoristka dvokompresorske. Nižji izkoristek po-
meni večji strošek ogrevanja. Enokompresorska črpalka, ki 
zmore kot maksimum 55°C ali 60°C, pri 55°C deluje na zgor-
njem robu svoje zmogljivosti in ima zato gotovo tudi krajšo 
življenjsko dobo.

TOPLOTNA ČRPALKA ZA 
OGREVANJE VEČJE HIŠE Z  
RADIATORJI IN SLABŠO  
IZOLACIJO

Kako izbrati optimalno toplotno črpalko? 
Katerega proizvajalca, kateri model, kakšno 
moč in katerega izvajalca? To so vprašanja, 
ki se porajajo ob odločitvi za vgradnjo 
sodobnega in učinkovitega vira ogrevanja. 
Na trgu je res veliko število ponudnikov 
toplotnih črpalk. Tako kot je pisana paleta 
ponudnikov, skoraj tako raznoliko je tudi 
njihovo znanje, poznavanje in usposobljenost 
v zvezi s toplotnimi črpalkami.

46



September 2016

Za več informacij se obrnite na zastopnika Daikin, podjetje E2E d.o.o., 
ki sodeluje z več kot 100 monterji po celotni Sloveniji.

Prepustite varčevanje vaši toplotni črpalki

Sami pa si zato privoščite več.
Izberite visokotemperaturno toplotno 
črpalko Daikin Altherma HT in prihranite
do 70 % pri ogrevanju z radiatorji.
Zamenjajte vašo peč na olje, plin, drva ali pelete s toplotno črpalko
s kaskadno tehnologijo dveh kompresorjev, ki je sposobna pri -20 °C 
zunanjega zraka vaše radiatorje ogreti na 80 °C in to celo z največjim
izkoristkom na trgu. Ob nakupu Daikin Altherma HT nudimo 1000 EUR 
Daikin sklad subvencije.

www.e2e.si 02 620 98 05

Zamolčana dejstva kupcem
Torej kako potem razumeti dejstvo, da imajo enokom-

presorske črpalke nižji izkoristek pri radiatorski vodi, če jih v 
svojih reklamnih materialih proizvajalci oglašujejo s COP (iz-
koristek) tudi preko 5, po drugi strani pa dvokompresorske 
ne presegajo COP 4,2? Zato, ker gre za manipuliranje s po-
datki.  Izkoristek COP proizvajalci v veliki večini merijo 
pri 2°C ali 7°C zunanje temperature in pri temperaturi 
vode 35°C, kar je primerno za talno gretje in ne za radi-
atorje. In nižja kot je temperatura vode, večji je COP. Resni 
proizvajalci dvokompresorskih toplotnih črpalk, ki so zasno-
vane posebej za radiatorje, merijo COP pri temperaturi vode 
45°C in več, saj nima smisla izkoristek meriti pri temperaturi, 
ki je primerna za talno gretje. Dejstvo je, da ima vsaka črpal-
ka svoje prednosti in namen uporabe. Enokompresorske 
so optimalne za talno gretje in temperature do 45°C, 
dvokompresorske pa za radiatorsko ogrevanje in za 
temperature nad 45°C.

Torej pozor pri izrazu »visokotemperaturna« toplotna čr-
palka. Dandanes s tem izrazom prelahko in predvsem pre-
malo odgovorno do kupcev barantajo mnogi ponudniki. 
Enokompresorske toplotne črpalke so v osnovi cenej-
še, čeprav so pri radiatorskem ogrevalnem sistemu za-
radi višje porabe na koncu dražje. Dilemo kaj je res in kaj 
ne ter kakšen izkoristek ima katera toplotna črpalka pri radi-
atorskem ogrevanju, lahko zelo enostavno razrešite. Od po-
nudnika zahtevajte uradno proizvajalčevo tabelo kapacitet. 
V tabeli kapacitet je točno navedena toplotna moč, ki jo pro-
izvaja toplotna črpalka in električna moč, ki je potrebna za 
njeno delovanje. Vrednosti so navedene za različne zunanje 
temperature in za različne temperature ogrevalne vode. Na 
primer: zanimal vas bo podatek, koliko toplotne moči proi-
zvaja črpalka in koliko je troši za svoje delovanje pri -7°C zu-
nanje temperature ter pri temperaturi vode 60°C. Razmerje 
med tema dvema vrednostima, nam da izkoristek oziroma 

COP (moč v kW, ki jo črpalka proizvaja, delite z električno 
močjo v kW, ki jo troši ob istem pogoju). Presenečeni boste, 
ko boste ugotovili, da obljubljenih in oglaševanih 60°C 
mnoge enokompresorske toplotne črpalke že pri -4°C 
zunanje temperature sploh ne zmorejo zagotoviti, saj 
jim pri tej zunanji temperaturi zmanjka sape in njihova 
kapaciteta pade na 55°C ali manj.

Papir marsikaj prenese, ni potrebno da na isto preizku-
šnjo postavljate tudi svojo denarnico. Kupujte pametno, 
preverite dejstva!

Za brezplačno svetovanje se obrnite na uvoznika to-
plotnih črpalk DAIKIN, podjetje E2E d.o.o., specialista za 
visokotemperaturne toplotne črpalke, kjer vam bomo z ve-
seljem in korektno svetovali optimalno toplotno črpalko ter 
izračunali letno porabo energije in vaš prihranek. Po izvede-
nem izračunu vas bo na domu obiskal še usposobljen mon-
ter z vaše bližnje okolice.
Boštjan Rebernik, svetovalec za ogrevanje,  
02 620 98 05, info@e2e.si, www.e2e.si
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V podjetju Armex armature iz 
Ivančne Gorice, ki je na trgu prisotno 
že 25 let, ponujamo širok izbor naprav 
z inovativnimi rešitvami za decen-
tralizirano odstranjevanje odpadnih 
voda uporabnikov, ki niso priključe-
ni na javno kanalizacijsko omrežje. 
V svoji prodajni ponudbi imamo od 
greznic za fekalije brez iztoka, več 
prekatnih greznic, ki so pred pripra-
vljene za predelavo v čistilno napra-
vo, do vrhunskih popolnoma biolo-
ških malih čistilnih naprav, ki delujejo 
s pomočjo elektrike ali brez. Vse čistil-
ne naprave so izdelali vrhunski nem-
ški proizvajalci z več deset letnimi iz-
kušnjami. Ti proizvodi odlično očistijo 
hišne odplake, ki so nato lahko brez 
škode za naravo speljane v ponikalni 
sistem ali površinski vodotok. Vsi pro-
izvodi imajo odlično razmerje med 
kvaliteto in ceno.

Poceni ali kvalitetno
Investitor naj se pozanima o raz-

likah med čistilnimi napravami. 
Običajno velja, da manj je pokvarlji-
vih delov, manj bo bodočih stroškov 
vzdrževanja. Najboljše je, da v rezer-
voarju ni nobene električne kom-
ponente, nobenih gibajočih delov, 
ventilov, skratka nič, kar bi se lahko 
pokvarilo. Zaradi enostavne upora-
be in nizkih stroškov obratovanja pri-
poročamo biološke čistine naprave z 
nizko porabo elektrike (cca. 2,00 eur/

mesec), dolgimi intervali praznjenja 
(3 leta), malo sestavnimi deli in viso-
kim učinkom čiščenja. Ponudba či-
stilnih naprav je v Sloveniji  zelo pe-
stra. Na prodajnih policah najdemo 
okoli 50 različnih tipov in še več po-
nudnikov. Med njimi pa so napra-
ve znanih in neznanih podjetij tudi 
iz drugih kontinentov, zato jih je tre-
ba pred nakupom skrbno preveriti ali 
gre za kvaliteten, preizkušen in certi-
ficiran izdelek, ki vam bo dobro slu-
žil več desetletij. Velikokrat se zgodi, 
da vam napravo prodajo, ko pa je po-

treben servis oziroma pomoč, proda-
jalca ni več. Svetujemo, da kupujete 
pri podjetjih, ki so že dolgo na trgu 
in se profesionalno ukvarjajo s pro-
dajo in vzdrževanjem čistilnih naprav 
ter imajo veliko referenc. Poceni na-
kup, ne pomeni vedno dober nakup. 
Običajno pomeni poceni naprava vi-
soke stroške obratovanja in vzdrževa-
nja v bodočnosti. Ob nakupu naprave 
se morate zavedati, da je delovanje 
čistilne naprave povezano z določe-
nimi stroški, kot so odvoz presežne-
ga blata, elektrika, servisi. Z dobro 

V NARAVO VRNIMO  
OČIŠČENO VODO
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napravo so lahko ti stroški minimal-
ni. Izbrati pravo čistilno napravo je v 
množici ponudbe za nepoučenega 
kupca težka naloga, zato priporoča-
mo posvet s strokovnjakom, ki ima iz-
kušnje in dolgoletno tradicijo na po-
dročju čistilnih naprav.

Plastičen ali iz betona
Priporočamo nakup močnega in 

stabilnega rezervoarja čistilne napra-
ve s certifikatom o stabilnosti in vo-
dotesnosti. Marsikdo je v dvomih ali 
naj kupi plastični ali betonski rezervo-
ar. Pri slednjem je največkrat problem 
višji strošek vgradnje, saj mora inve-
stitor zaradi teže betonske posode, 
ki je med 4 in 5 tonami, imeti oziro-
ma pripraviti dostop za veliko avtod-
vigalo. Plastični rezervoar je pravilo-
ma težak okoli 150 kg. V naši ponudbi 
najdete tudi plastične rezervoarje se-
rije »CARAT« v povozni izvedbi nosil-
nosti do 12,5 tone, ki so zaradi svoje 
posebne oblike stabilni tudi v viso-
kih talnih vodah. Vse električne čistil-
ne naprave so izdelane v rezervoarjih 
serije CARAT. Čistilno napravo lahko 
sedaj vgradite tudi v dovozno povr-
šino ali parkirišče. Beton nima no-
bene več prednosti pred plastičnim 
rezervoarjem.

Maščobe in agresivna 
sredstva ne sodijo v odtok

Če v čistilno napravo pridejo sno-

vi zaradi katerih pride do gnitja, ozi-
roma če vanjo pridejo snovi, ki motijo 
življenje mikroorganizmov, naprava 
ne deluje optimalno ali pa sploh ne. 
Paziti moramo, da v čistilno napra-
vo ne zaide deževnica, razne kisline, 
močni lugi, gnojila, gnojnica živalske-
ga izvora, razna olja, topila ali barve, 
odpadki hrane, industrijska in visoko 
koncentrirana čistilna sredstva, sno-
vi na bazi klora ter druge škodljive 
snovi. Močan smrad iz čistilne napra-
ve nas opozori, da so v čistilno napra-
vo zašle neprimerne snovi, zaradi ka-
terih je prišlo do odmiranja biologije 
in posledično gnitja. Zavedati se mo-

ramo, da biološka čistilna naprava ni 
kanta za smeti. Ob uporabi naprave 
po navodilih proizvajalca vam bo na-
prava dolgo služila brez težav.

Zdravko Skubic

49



September 2016

Podjetje BARBATUS, skupaj s part-
nerjema TOPLING Prnjavor in SENKO 
Čakovec, katere zastopa in prodaja na 
domačem trgu ter v več kot 10 državah 
EU, ponuja poslovnim partnerjem in 
končnim uporabnikom široko paleto 
rešitev za uporabo lesne biomase.

Proizvodi SENKO so namenje-
ni za domačo uporabo in zagotav-
ljajo uporabnikom široki nabor, od 
štedilnikov, peči na pelete, kamin-
skih vložkov in exclusivnih rustikalnih 
štedilnikov na polena. 

Linija proizvodov TOPLING nudi 
široko možnost uporabe, od hišnih 
kotlov na pelete in polena, komercial-
nih kotlov na pelete in polena ter nji-
hovo najboljšo in najbolj prepoznav-
no linijo profesionalnih sistemov za 
izgorevanje lesne biomase SASP, KPR 
in BTA.

Naš motiv je *NAZAJ K NARAVI* 
s sistemi in rešitvami TOPLING za iz-
gorevanje lesne biomase za uporab-
nika. Profesionalni sistemi Topling 
nudijo veliko možnosti in izvedbe-
nih rešitev za uporabnika, inovativno 
gretje z lesno biomaso (sekanci, pe-
leti, žagovino ali slamo). Lesni sekan-

ci lahko imajo vlažnost v razponu od 
20% do 65% in so velikosti G30 / G50 
ali G100, v odvistnosti od izvedbe in 
moči sistema.

Sistemi so stabilno in načrtno ude-
janjeni ter nudijo enostavno vzdr-
ževanje. Optimirani so posebej za 
uporabnika, za katerega so prijazno 
in enostavno izvedeni s preglednim 
nadzorom nad delovanjem sistema.

Naši sistemi imajo dovršeno teh-
nologijo, s katero se lotevamo zane-

sljivih projektov. S projekti nudimo 
udobje, varčnost, stabilnost, ekolo-
ško neoporečnost, partnerski odnos 
in kompletno podporo investitorju 
oz. uporabniku.

Primeri sistemov: Velika Britanija 
- Škotska
Sistemi so namenjeni za različne 
objekte med njimi:

 � Profesionalni sistemi za sušilnice 
žita, sušilnice lesa, ogrevanje rastlinja-
kov, daljinsko ogrevanje stanovanj-

NAZAJ K NARAVI S SISTEMI  
IN PROIZVODI TOPLING  
PRNJAVOR IN SENKO ČAKO-
VEC

Sistemi TOPLING danes 
obratujejo v več kot 15 
državah EU in so visoko 
učinkovita rešitev za 
ogrevanje na lesno 
biomaso, uporabniku 
enostavni za uporabo 
ter okolju prijazni.
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skih enot, trgovskih objektov, javnih 
ustanov in za industrijske objekte

 � so popolnoma avtomatizirani 
sistemi za izgorevanje

 � lesne biomase
 � preizkušeni na  KIWA   Velika 

Britanija
Sisteme nudimo z izvedbo na ključ 

po celotni EU, kar investitorju zagota-
vlja varnost investicije in izvedbo v 
dogovorjenem časovnem ter finanč-
nem okvirju.

Poslovanje temelji in je usklajeno z 
vsemi visoko produktivnimi standardi 
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001.

ZNIŽAJTE STROŠKE OGREVANJA S sistemi TOPLING in nas kontaktirajte.

Darko Peretić
BARBATUS d.o.o.
Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor - SI
Mobile: +386.40.128.035, Phone: 
+386.8.205.32.65
Fax.:    +386.8.205.32.66
E-mail:  darko@barbatus.si 
www.topling-barbatus.com,  
www.senko.si, www.barbatus.co.uk

TOPLING TKP

Vse za toplino vašega doma...

SENKO SG-60
TOPLING BTC 25

SENKO P12 SENKO C25 SENKO C20

NOVOST
klasični 

štedilnik

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor

O 040 128 035 c 08 205 32 65 m darko@barbatus.si w www.topling-barbatus.com, www.senko.si

• KOTLI NA PELETE BTC/BT/BTM 

• KOTLI NA POLENA TKP/TKV 

• KOMBINIRANI KOTLI 3BT 

• KLASIČNI ŠTEDILNIKI 

• ŠTEDILNIKI ZA CENTRALNO OGREVANJE  

S PEČICO ALI BREZ 

• PEČI NA PELETE ZA CENTRALNO  

OGREVANJE

• KLASIČNE PEČI NA PELETE

NOVOST
peč na pelete
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Z Uredbo o samooskrbi z elek-
trično energijo iz obnovljivih virov 
energije iz decembra 2015, je Vlada 
RS dala možnost gospodinjstvom in 
malim poslovnim odjemalcem v ele-
ktro-energetskem omrežju, da lahko 
za obstoječim internim električnim 
razdelilnikom (»električno omarico«) 
na novo priklopijo sončno elektrar-
no, nazivne moči do 11 kVA. Uredba 
uvaja tudi nov način obračunavanja 
električne energije, v svetu poznan 
pod imenom »net-metering« oziro-
ma neto meritev. Na ta način so dobili 
lastniki oz. investitorji možnost, da si 
razbremenijo račun za porabljeno ele-
ktrično energijo (EE). 

Kako deluje sistem neto 
meritev? 

Sistem neto meritev deluje na 
osnovi dvosmernega števca električ-
ne energije, ki meri razliko med od-
dano in prejeto električno energijo 
sončne elektrarne v oziroma iz elek-
tričnega omrežja. Za sam izračun do-
nosnosti v sončno elektrarno je po-
membno upoštevati, da obračunsko 
obdobje neto meritev zajema celo-
tno koledarsko leto. Ker je proizvede-
na količina električne energije sonč-
nih elektrarn v poletnih mesecih višja 

kot pozimi, lahko proizvedene pole-
tne viške električne energije brezplač-
no porabimo pozimi. Na ta način de-
luje električno omrežje kot »virtualni 
hranilnik električne energije« iz sonč-
ne elektrarne.

Letni višek energije iz sončne elek-
trarne brezplačno prevzame dobavi-
telj električne energije, s katerim ima 
lastnik naprave sklenjeno pogodbo o 
neto dobavi. Navedeno pomeni, da je 
po  kriteriju inštalirane moči ekonom-
sko smiselno investirati v sončno elek-
trarno, ki v celotnem letu proizvede 
največ enako količino električne ener-
gije, kot jo sami porabimo.

Sistem neto meritev je torej po-
memben korak na poti do popolne sa-
mooskrbe z električno energijo iz OVE 
in zasleduje načelo proizvedi električ-
no energijo tam, kjer jo potrebuješ.

Donosnost investicije v 
sončno elektrarno po 
sistemu neto meritev

Kot investitorja nas predvsem za-
nima, kdaj se bodo naložena sredstva 
v sončno elektrarno povrnila. Na to 
vplivajo številni faktorji, od tehnič-
nih (moči, lege, lokacije, tudi od same 
tehnologije sončne elektrarne), pa do 
ekonomskih (višina začetne investici-

je in nihanje cene električne energije, 
način obračuna, inflacija, strošek zava-
rovanja, vzdrževanja,…). Vsekakor pa 
je potrebno donosnost izračunati iz 
skupnega stroška lastništva (angleško 
»Total Cost ofOwnership« – TCO) sonč-
ne elektrarne in ustvarjenega denar-
nega toka v času zagotovljene življenj-
ske dobe elektrarne, običajno 25 let. 
Le na teh podlagah se je smiselno od-
ločati za postavitev sončne elektrarne. 

Na podlagi trenutnih tržnih cen 
opreme za postavitev sočne elektrar-
ne na strehi stanovanjske hiše in na 
predpostavkah:

 p kako se bo v naslednjih 25  
 letih gibala cena oz. strošek  
 električne energije, 

 p kakšen je letni strošek zavarovanja  
 in vzdrževanja elektrarne, 

 p kolikšna je letna degradacija  
 modulov in

 p kolikšna je raven inflacije na letni  
 ravni, 
znaša donosnost investicije v sončno 
elektrarno moči 7 kWp kar 6,84%, neto 
sedanja vrednost pa 12.468 €. Čas po-
vračila tako naloženih sredstev je pri-
bližno 13,4 leta.V življenjski dobi (25 
let) se torej investicija v celoti povrne 
in prisluži še dodatno neobdavčeno 
elektrarno enake moči.

SOLARNI MIKRO RAZSMERNIKI – 
OPTIMALNA TEHNOLOGIJA  
SONČNIH ELEKTRARN PO SISTEMU 
NETO MERITEV
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Izračun velja za izvedbo sončne 
elektrarne s tehnologijo mikro raz-
smernika. Vrednosti so upoštevane 
za rešitev z mikrorazsmerniki Letrika 
SMI 260, saj je to edini mikro razsmer-
nik na trgu, ki v celoti ustreza pravilni-
ku SONDO in EN50438 zahtevam, ker 
ima že integriran elektromehanski 
odklopni rele in zagotavlja tudi gene-
riranje jalove energije.

Zakaj je pravilen izbor  
tehnologije DC/AC  
pretvorbe še pomemben? 

Na samo donosnost, močno vpli-
vata proizvodnost in zanesljivost 
obratovanja ter stroški vzdrževanja 
elektrarne. Realno je pričakovati, da 
bo proizvedena električna energija 
v življenjski dobi elektrarne večja pri 
tehnologiji z mikro razsmerniki (tudi 

do 5%), saj v primeru okvare posa-
meznega mikro razsmernikane delu-
je samo posamezen modul. Preostali 
tako še vedno generirajo energijo (ni 
celostne odpovedi sistema), kar ne 
velja za druge tehnologije (optimi-
zatorji, string razsmerniki). Nadalje je 
z mikro razsmerniki Letrika SMI 260  
»TCO« sončne elektrarne natančno 
poznana že na začetku investicije, saj 
so le ti podprti s 25 letno garancijo, 
medtem ko je pri konkurenčnih reši-
tvah  potrebno doplačati za enako ka-
kovostno garancijo .

Analiza različnih ponudb obeh 
tehnologij (mikro razsmerniki oz. DC 
optimizatorji) pokaže pozitivno do-
nosnost v vseh razredih moči sonč-
nih elektrarn. Sicer so razlike glede 
na moč  občutne, tudi več kot dvakra-
tne,  vendar v vseh primerih mnogo-

krat donosnejše kot naložba sredstev 
v banki. 

In zakaj ravno mikro  
razsmernik Letrika SMI 
260?

 9 zagotavlja nizko DC in AC nape-
tost, tako v primeru obratovanja, kot 
v primeru izklopa sončne elektrarne, 
kar je bistvenega pomena za večjo 
požarno varnost in varnost pred uda-
rom električnega toka – to zagotavlja 
lahko samo mikro razsmernik; v hiši 
ostaja samo 230V AC napetost in za-
radi večje aktivne varnosti je tudi za-
varovalna premija nižja;

 9 omogoča modularno in fleksi-
bilno gradnjo sončne elektrarne z 
enostavnim dograjevanjem po potre-
bi (ni omejitve glede minimalne koli-
čine FV modulov);

Za izračun donosnosti sončne elektrarne s string inverterjem in optimizatorji DC je upoštevana nižja proizvodnost 0,20 % letno oz. 5% v 25 letih in letni strošek  
vzdrževanja 0,60 % od investicijske vrednosti sončne elektrarne.
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 9 uporaba mikro razsmernika 
Letrika SMI 260 zagotavlja enostav-
nost gradnje in priklop sončne elek-
trarne na omrežje, brez zahtevane 
visoke strokovne usposobljenosti in 
predhodne predelave hišne elektro 
inštalacije;

 9 zagotavlja dolgo življenjsko 
dobo (25 let) brez vzdrževanja (25-le-
tna omejena garancijo), ki jo omogo-

čajo najnaprednejše tehnologije in 
vgrajeni materiali; tudi brez degrada-
cije oziroma padca moči;

 9 omogoča brezžičen nadzor in 
diagnostiko sistema ter lokalno hra-
njenje podatkov do nivoja posame-
znega modula; mikro razsmernik 
Letrika SMI 260 podpira lokalni ali 
nadzor v oblaku;

 9 sončne elektrarne z vgrajenim 

mikro razsmernikom Letrika SMI 260, 
ki proizvajajo realno in jalovo energi-
jo, ne predstavljajo le vir OVE, tem-
več tudi aktivni element pametnega 
elektroenergetskega oziroma mikro 
omrežja;

 9 Mikro razsmernik Letrika SMI 
260 je v celoti izdelan v Sloveniji 
in je plod domačega, slovenskega  
znanja.

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje. Voda v 
naravi nenehno kroži in če ta proces kroženja za daljše ča-
sovno obdobje v vodovodu prekinemo, se pričnejo v vodi 
razvijati škodljive bakterije, kot je na primer legionela. Voda, 
ki je onesnažena s človeškimi in živalskimi fekalijami, pred-
stavlja največjo nevarnost zdravju zaradi mikroorganizmov 
in bakterij, ki so v njej prisotni. Nalezljive bolezni, ki jih ti or-
ganizmi povzročajo, so najbolj pogosta in razširjena zdra-
vstvena tveganja,povezana predvsem s pitno vodo. To se 
največkrat dogaja pri večjih objektih kot so šole, vrtci, bolni-
ce, stanovanjski bloki, stolpnice. V primeru razvoja škodljivih 
bakterij je potrebno omejiti dostop do vode, kar največkrat 
privede do zaprtja celotnih objektov. Temu sledi uničevanje 
bakterij s toplo vodo pri 70 stopinjah Celzija ali več. 

Kot rešitev ponuja trg  veliko vrst ionizatorjev, ki pa pri 
nas še niso tako priljubljeni. Nekateri Ionizatorji zvišujejo ph 
vrednost vode, drugi poleg tega v vodo dodajajo tudi mine-
rale in kisik, kar dodatno obogati vrednost vode. Omenjeni 
ionizatorji so predvsem popularni na Japonskem in ZDA, 
počasi pa prodirajo tudi na druga tržišča. Ti se vgrajujejo v 
vodovodne sisteme tik pred vstopom vode v hišni vodovod 
ali pa v mrežo vodovodov za več poslopji. Omenjena izved-
ba je zelo draga in zahtevna za vzdrževanje, poleg tega pa 
pred uporabo vode še vedno ostaja nevarnost razvoja ško-
dljivih bakterij.

V podjetju Mines ib d.o.o smo se osredotočili na iskanje 
rešitve za preprečitev škodljivih bakterij tik pred uporabo 
vode. Rešitev smo, kot prvi v Soveniji, našli v majhnem io-
nizatorju, ki uniči škodljive bakterije, nastale v stoječi vodi. 
Ionizator je vgrajen neposredno v armaturi, cenovno pa je 
dostopen vsem uporabnikom. Vzdrževanje je enostavno, 
saj  obsega le menjavo sestavnega dela po dveh letih delo-
vanja. Izdelek je zlasti primeren za šole, vrtce, bolnišnice in 
večje stanovanjske objekte, kjer se tudi največkrat srečujejo 
z problemom stoječe vode. 

Armatura z antibakterijskim ionizatorjem je prestala te-
ste v bolnišnici Šempeter na oddelku, kjer so imeli težave z 
bakterijo legionelo. Rezultati so bili presenetljivo dobri, kar 
je bil tudi vzrok, da izdelek in rešitev za problem, ki se po-
gosto pojavlja, ponudimo na tržišču.

ANTIBACTERIAL ARMATURE

Slika 1: Antibakterijski ionizator.

Slika 2: Analiza vode brez sistema antibacterial.
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Antibakterijski ionizator je zlitina bakra (Cu) in srebra 
(Ag). Kako deluje antibakterijski ionizator:

Pozitivno nabiti ioni bakra (Cu2+) v vodi iščejo naspro-
tno polariteto, kot so bakterije, virusi in glive. Bakrovi ioni, 
prodrejo v celično steno in jo poškodujejo do take mere, da 
ustvarijo vhod srebrovim ionom (Ag+). Ti “prodrejo” v je-
dro mikroorganizma in delujejo na različne dele celic, kot 
so “DNA” in “RNA” celične encime tako, da so vsi sistemi ži-
vljenjske podpore v celici imobilizirani. S tem dosežemo, 
da “poškodovane” bakterije niso več nevarne človeškemu 
organizmu.

Antibacterial Sistem  zagotavlja brezskrbno pitje vode 

tudi v vodovodih, kjer prihaja do prekinitev kroženja le te, 
ter posledično do razvoja škodljivih bakteriji. Sistem pripo-
ročamo predvsem za večja poslopja, kjer pogosto prihaja 
do omenjenih problemov. Vabimo vas,  da si na naši spletni 
strani www.blitz.si ogledate ponudbo armatur z sistemom 
antibacterial.

Slika 3: Analiza vode po uporabi sistema antibacterial.

Slika 4: Simbolični prikaz delovanja antibakterijskega ionizatorja.

+386 (0)5 38 41 650     
+386 (0)5 38 41 651
Mines IB d.o.o.,  

Gregorčičeva 6,  
5222 Kobarid
 https://www.mines-ib.com     
https://www.blitz.si

Nova serija armatur Blitz bella

Plus energijska hiša
Plus energijska hiša je zgradba, ki vso potrebno energijo pridobi 

sama, večinoma iz sončne energije. Potrebni so elementi sončnih celic 
in akumulatorji za shranjevanje elektrike. Višek energije se lahko odda 
oziroma proda v javno električno omrežje. Plus energijska hiša ni nič 
drugega kot pasivna hiša z vgrajenim sistemom za pridobivanje in shra-
njevanje elektrike iz sončne energije oziroma hiša z vgrajenim sistemom 
fotovoltaike.

ENERGETSKO UČINKOVITE IN 
VARČNE STAVBE
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Kupci se pri novogradnjah in ener-
gijskih prenovah pogosto sprašujemo, 
katera toplotna izolacija bi bila za našo 
stanovanjsko hišo najbolj primerna in 
tudi cenovno dostopna. Preverite, za-
kaj vam JUB za izolacijo priporoča ek-
spandiran polistiren EPS (stiropor), 
ki ima večjo paroprepustnost celo od 
lesa in je zato optimalna pri prepreče-
vanju nastanka kondenzacije znotraj 
fasadnega sistema. 

Investicija v fasadni sistem JUBI-
ZOL se izkazuje zlasti v nižjih stroških 
ogrevanja in hlajenja objekta, z njo 
pa svoji nepremičnini povečamo tudi 
njeno vrednost. To dokazuje tudi 
najnovejši certifikat BBA, ki ga je 
JUB letos pridobil na britanskem trgu 
in s katerim potrjuje kar 60-letno 
življenjsko dobo toplotno-izolacij-
skih sistemov JUBIZOL. 

V okviru razvoja JUBHome ener-
gijsko varčnih hiš je JUBHome WALL 
drugi izmed štirih konstrukcijskih 
sklopov, ki ga JUB z letošnjim letom 
že ponuja na slovenskem trgu. Več o 
njegovih številnih prednostih si pre-
berite v nadaljevanju.

JUB je v letošnjem letu za svoje iz-
delke JUBIN Akrilin, JUBIN Decor uni-
versal in JUBIN Lasur pridobil certifi-
kat skladnosti za stik z živili, zato 
jih lahko varno uporabljate pri negi 
in vzdrževanju lesenih površin, ki so 
v stiku s hrano. Če imate morda v vaši 
družini težave z alergijami, preberi-
te več o barvi JUPOL Bio Silicate, 
saj preverjeno ne sproža ali povzroča 
alergijskih reakcij in je pri berlinske-
mu inštitutu z odlično oceno pridobi-
la certifikat ECARF.  

JUPOL Classic vas lahko v leto-
šnji jesenski akciji, ki bo trajala do 15. 
oktobra, popelje tudi na Tenerife, na 

sejmu MOS pa si lahko obiskovalci 
ogledate izvedbo dekorativnih teh-
nik, ki so jih razvili v JUB-u in s kateri-
mi si boste lahko pomagali svoj dom 
urediti tako, da vam bodo prostori kar 
najbolj všeč. 

Zakaj je EPS dobra izbira 
za stanovanjsko hišo?

Morda niste vedeli, da v Evropi 
preko 80 % fasadnih sistemov bazira 
na toplotni izolaciji iz stiropora. EPS 
je namreč zelo trajen material, ki ima 
od vseh izolacij na trgu najboljše raz-
merje med ceno in toplotno izola-
tivnostjo. Izbira stiropora za fasadno 
izolacijo pa je tudi okolju in zdravju 
prijazna izbira. Mnogi prehrambeni 
izdelki so namreč pakirani v EPS em-
balaži, EPS pa se uporablja tudi pri iz-
delavi številnih drugih izdelkov, kot 
so na primer polnila v vzglavnikih za 
dojenčke. Stiropor je mogoče 100 % 
reciklirati.

Prednosti EPS
Stiropor odlikujejo optimalna 

paroprepustnost, saj sestoji iz 98 % 
zraka in zgolj 2 % polistirena, pa tudi 
odlične mehanske karakteristike, 
kot sta zelo majhno navzemanje vode 
in zelo majhen okoljski odtis, hkrati pa 
je še cenovno najugodnejši. Zaradi 
sorazmerno nizke vodovpojnosti se 
v okolju z več vlage njegova toplo-

tna izolativnost praktično ne spreme-
ni, ostane dimenzijsko stabilen in ne 
razpade. Grafitni stiropor je za 20 % 
bolj izolativen od večine ostalih klasič-
nih izolacij. Zaradi dobrih mehanskih 
karakteristik, majhne teže in možno-
sti brušenja je njegova vgradnja eno-
stavna, najlažje pa z njim dosežemo 
tudi ravnost površin fasade.

Kaj nam pove ΔOI3 okoljski 
indikator? 

Okoljske vplive je potrebno oce-
njevati s kvantificiranimi indikatorji, 
ki jih uporabniki najdemo zapisane v 
okoljskih produktnih deklaracijah, iz-
delanih z upoštevanjem življenjskega 
cikla izdelka (LCA analiza). Prav tako je 
potrebno upoštevati lastnosti in na-
men posamezne izolacije. Primerjanje 
ogljičnega odtisa, izraženega na kilo-
gram mase, pri izbiri toplotne izolacije 
zato nikakor ne zadošča. Upoštevati je 
potrebno še različno gostoto posame-
znih materialov in njihovo toplotno 
prevodnost, pa tudi druge okoljske in-
dikatorje, kot je naraščajoče zakislje-
vanje okolja. Večja kislost gozdov, rek 
in jezer namreč vpliva ne le na zmanj-
šanje velikosti ter diverzitete živalske 
populacije, pač pa z vsebnostjo tež-
kih kovin obremenjuje tudi rastline, 
ki tvorijo našo celotno prehranjeval-
no verigo. Način izračuna ΔOI3 okolj-
skega indikatorja, ki nam je v pomoč 
pri okoljskem načrtovanju stavbe, po-
daja IBO, avstrijski Inštitut za zdrave in 
ekološke zgradbe. Indikator je sesta-
vljen iz treh reprezentativnih okolj-
skih vidikov, ki jih vsebujejo okoljske 
deklaracije: potenciala globalnega se-
grevanja (GWP), ki ga imenujemo tudi 
ogljični odtis, potenciala zakisljevanja 
(AP) in potrebe po neobnovljivih virih 

JESENSKE NOVOSTI IZ JUB-A
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25 LET  
GARANCIJE 

VISOKA PAROPREPUSTNOST

DOLGOTRAJNA ODPORNOST  
PRED OKUŽBO Z ALGAMI  

IN PLESNIMI

EKO SUBVENCIJA

JUBIZOL-ov svetovalec: 080 15 56 in info@jub.eu

JUBIZOL Micro Air ustvarja prijetne in zdrave 
mikroklimatske pogoje, ki so osnova dobrega počutja.

Preverite naše produkte in prednosti JUBIZOL fasadnih 
sistemov v naših katalogih in na www.jub.si.

JUBIZOL Micro Air,  
fasadni sistem, ki diha.

Fasadni sistemi JUBIZOL. 
Večja prepustnost  
za boljšo klimo.

primarne energije (PEDn). Nižji kot je 
okoljski indikator gradbenega materi-
ala, bolj sprejemljiva je njegova upo-
raba s stališča varovanja in ohranjanja 
okolja. Stiropor ima zelo nizek okoljski 
indikator ΔOI3, ki je med toplotnimi 
izolacijami dejansko med najnižjimi 
in je primerljiv le s toplotnimi izolaci-
jami iz lesne volne. Stiropor je zaradi 
vsega naštetega odlična izbira za to-
plotni ovoj stavbe, tako s stališča nje-
govih lastnosti kot s stališča cenovne 
dostopnosti.

Certifikat BBA potrjuje 
60-letno življenjsko dobo 
JUBIZOL sistemov 

JUB je letos pridobil certifikat 
BBA (izdaja ga institut British Board 
of Agrément), ki potrjuje kar 60-le-
tno življenjsko dobo toplotno-izo-
lacijskih sistemov JUBIZOL. S tem 
si je JUB kot kakovosten proizvajalec 
fasadnih sistemov JUBIZOL utrdil svoj 
ugled tudi na zahtevnih zahodnih tr-
gih. V postopku potrjevanja je tudi 
certifikat BBA za sisteme JUBIZOL 
MW, ki pokriva sisteme s ploščami 
oziroma lamelami iz mineralne volne.

V JUB-u poudarjajo, da certifika-
ta BBA za toplotno-izolacijska siste-
ma JUBIZOL sicer nista istovetna z ga-
rancijami za enaka časovna obdobja, 
potrjujeta pa, da ob upoštevanju na-
vodil za vgradnjo in vzdrževanje na fa-
sadi zdržita vsaj 60 let. Britanska vlada 
je bila tudi sicer ena prvih, ki je zače-
la uresničevati načela kjotskega pro-
tokola in je uvedla subvencije v pro-
gramu The Green Deal za ukrepe, ki 
znižujejo raven izpustov ogljikovega 
dioksida. Tako velja, da je z daljšo ži-
vljenjsko dobo toplotno-izolacijskega 
sistema višja tudi državna subvencija, 
kar pomeni, da bo JUB v prihodnje  
prodajo svojih fasadnih sistemov na 

zahtevnem britanskem trgu lahko še 
okrepil. Več o 25-letnih garancijah za 
JUBIZOL sisteme si lahko preberete 
tudi na www.jub.si.

JUBHome WALL – sistem 
za gradnjo  
armiranobetonskih sten 
energijsko varčnih hiš 
s toplotnoizolativnimi 
opažnimi elementi

 V okviru razvoja JUBHome ener-
gijsko varčnih hiš je JUBHome WALL 
drugi izmed štirih konstrukcijskih 
sklopov, ki ga JUB z letošnjim letom 
že ponuja na slovenskem trgu. Sistem 
JUBHome WALL je kompatibilna nad-
gradnja že uveljavljene toplotnoizoli-
rane temeljne plošče JUBHome BASE, 
sledila pa bosta še konstrukcijska sis-
tema stropa- JUBHome FLOOR in stre-
he-JUBHome ROOF. 

JUBHome WALL je sistem za gra-
dnjo obodnih in notranjih armirano-
betonskih nosilnih sten s pomočjo 
toplotno izolativnih opažnih oblikov-
nikov (stenskih elementov) iz ekspan-
diranega grafitnega polistirena (EPS). 
Tovrstni sistemi so mednarodno pre-
poznani kot ICF (Insulated Concrete 
Forms) konstrukcijski sistemi za izved-
bo energijsko varčnih hiš. S tako teh-
nologijo  je zagotovljena visoka toplo-
tna izolativnost, gradnja stavbe brez 
toplotnih mostov in potrebna zrako-
tesnost sklopov v območjih obodnih 
sten. 
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Z združevanjem gradbeno obrtni-
ških faz je doseženo zniževanje stro-
škov najema opažev in fasadnih od-
rov ter skrajšanje potrebnega časa 
gradnje. Fasadna površina sten je po 
otrditvi betona že pripravljena za fi-
nalno obdelavo in nanos zaključnih 
slojev fasadnih sistemov.

Sistem je primeren za gradnjo eno 
in večstanovanjskih stavb višine do 
treh etaž z dodano mansardo v vseh 
klimatskih področjih (mrzla-kontinen-
talna, vroča-sredozemska) in tudi na 
seizmično aktivnih lokacijah. Na inšti-
tutu IKPIR FGG Univerze v Ljubljani in 
na ljubljanskem Zavodu za gradbeni-
štvo so izvedli več eksperimentalnih 
raziskav in na podlagi rezultatov iz-
delali smernice za potresnoodporno 
projektiranje tega sistema. JUBHome 
WALL je eden izmed redkih ICF siste-
mov, ki je bil razvit ob upoštevanju 
obeh veljavnih evropskih standardov 
za projektiranje betonskih konstrukcij 
Evrokod 2 in Evrokod 8.

JUBINI s certifikatom 
skladnosti za stik z živili

Če želimo uporabnim lesenim 
predmetom podaljšati življenjsko 
dobo, jih je potrebno primerno vzdr-
ževati, zlasti tiste, na katerih dnevno 
pripravljamo ali serviramo hrano, ki jo 
uživamo. Za trajnejšo zaščito in nego 
lesenih izdelkov, ki prihajajo v stik z ži-
vili (kuhinjske mize, pulti, servirni vo-
zički, okrasne posode, pa tudi čebel-
njaki), v JUB-u priporočajo izdelke 
JUBIN Akrilin, JUBIN Decor univer-
sal in JUBIN Lasur. Ti so namreč opre-
mljeni s certifikatom skladnosti za 
stik z živili (Safe for food contact) 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, 

okolje in hrano iz Maribora, s kateri-
mi JUB  dokazuje, da izdelki ustreza-
jo vsem zakonodajnim standardom za 
njihovo varno uporabo na površinah, 
ki so nenehno v stiku s hrano. 

JUPOL Bio Silicate – barva, 
primerna za alergike

Prvi slovenski izdelek s certifika-
tom ECARF 

Preobčutljivost na kemikalije 
med ljudmi postaja vse pogostejša. 
V Evropi ima že 35 % populacije ob-
časne simptome alergijskih bolezni, 
z alergijami pa se spopada že vsak 
četrti otrok, mlajši od 10 let. Zato so 
v JUB-u razvili notranjo barvo JUPOL 
Bio Silicate, ki je primerna za upo-
rabo v prostorih, kjer bivajo ljudje z 
alergijami. Zaradi visoke pH vredno-
sti, ki je izredno neugodna za razvoj 
in življenje mikroorganizmov, ta bar-
va ne potrebuje dodatka konzervan-
sov. V barvi so uporabljeni skrbno 
izbrani materiali, ki pri ljudeh, nagnje-
nih k alergijam, preverjeno ne sproža-
jo alergijskih reakcij. Barvo JUPOL Bio 
Silicate zato priporočajo vsem, ki se 
želijo izogniti dodatni senzibilizaciji 
in neprijetnim alergijskim reakcijam. 

Za osebe, ki imajo težave z alergijami, 
v JUB-u priporočajo samo belo barvo 
brez dodatka pigmentov.

JUPOL Classic vas pelje na 
Tenerife!

JUB vas nagrajuje tudi letošnjo je-
sen! Od 5. 9. do 15. 10. 2016 lahko so-
delujete v nagradni igri in se z naku-
pom 15-l vedra barve JUPOL Classic 
ali s pravilnim odgovorom na FB JUB 
Slovenija potegujete za sanjsko po-
tovanje na Tenerife! Ne spreglejte - 
JUB vam pri nakupu 15-litrske emba-
laže podari še dodatni liter barve! Za 
več informacij poglejte na www.jub.
eu.

JUB z družino JUPOL na 
sejmu MOS

Pod okriljem OZS bo JUB na sejmu 
MOS (13. - 18. 9. 2016) prisoten s svo-
jimi barvami iz družine JUPOL. JUB-
ovi mojstri vam bodo prikazali vrsto 
dekorativnih tehnik, ki jih boste kre-
ativno izkoristili za prenovo svojega 
doma, obiskovalci pa se boste lahko 
seznanili tudi z načini odstranjevanja 
ali blokade madežev na zidovih, ki so 
zaradi svoje namembnosti običajno 
bolj obremenjeni od drugih. Vljudno 
vabljeni na razstavni prostor OZS v 
hali L1! 
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Kaj je “Home Comfort 
Expert” program? 

Daikin Home Comfort Expert je 
partnerski program, ki združuje in 
gradi tesno vez med podjetjem Daikin 
in izbranimi instalaterji klimatskih ter 
ogrevalnih naprav. Program je bil raz-
vit z namenom, da ponudimo visoko 
kvalitetne izdelke in zanesljive stori-
tve odjemalcem na domačem trgu. 
Za uresničitev teh ciljev potrebujemo 
podporo zaupanja vrednih in profesi-
onalnih partnerjev. V ta namen smo 
zasnovali program za instalaterje, ki 
bi radi popestrili svojo ponudbo, po-
večali profitabilnost in se razširili na 

nove trge. Partner “Home Comfort 
Expert” predstavja kvaliteto in jasno 
sporoča odjemalcem, da je instalater 
vreden nakupa.

Mi smo tukaj  
za vas

DAIKIN poskrbi za svoje instalater-
je z izjemno podporo in ostalimi pred-
nostmi, s katerimi jim pomaga izbolj-
šati posel. 

Nudimo tudi napredna usposa-
bljanja za izboljšanje know-howa, 
marketinško podporo za izboljšanje 
pozicije na trgu in ekskluzivne ce-
novne pakete. Ne nudimo le praznih 
obljub, temveč rezultate.

ZGRABITE PRILOŽNOST IN 
RASTITE S PODJETJEM  
DAIKIN.  
STE ZRAVEN?

Za več informacij  
o programu “Home 
Comfort Expert“,  
obiščite www.daikin.si

 � Družina “Home Comfort Expert“ 
partnerjev ima več kot 170 članov v 9 
državah v regiji CEE.

 � Partnerji “Home Comfort 
Experts“ prodajo 70% klimatskih na-
prav v regiji CEE.

 � Tekom prvega leta je več kot 
20 naših partnerjev “Home Comfort 
Experts“  povečalo svojo prodajo za 
50%, 12 partnerjev pa celo podvojilo 
prodane količine. 

5 razlogov, da  
postanete del programa 
“Home ComfortExpert“:

 � Povečanje prodaje
 � Močno in zaupanja vredno 

partnerstvo
 � Dobra cena in kvaliteta 

produktov
 � Marketinški koncept in podpo-

ra, profesionalna podpora in storitve
 � Dobri informacijski kanali
V naših očeh je program “Home 

Comfort Expert“ posebna zgodba, ki 
smo jo začeli pisati z najboljšimi trgov-
ci na trgu. Iz leta v leto rastemo skupaj 
na poti do končnega cilja – USPEHA.

Boste vi naslednji, ki se boste pri-
družili partnerstvu na višji ravni? 
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»Podjetje Tehnoles d.o.o. se ukvarja s prodajo gradbenih 
materialov, ki so potrebni za prenovo in gradnjo. Prodajni 
program obsega :  -suhomontažni material, izolacije, fasade 
in slikopleskarski material, vijačni in ostali pritrdilni material, 
ročno in elektro orodje, stavbno pohištvo in talne obloge, 
delovno zaščitna sredstva, elektro instalacijski material, ke-
ramiko in ostali gradbeni material.

Novost, ki jo predstavljamo je dekorativni kamen bla-
govne znamke STEGU.« STEGU je dobro poznana evropska 
znamka, ki ponuja svojim strankam široko paleto dekorativ-
nega kamna in  nenehno širi svojo ponudbo z novimi zbir-
kami: dekorjev, vrtnih elementov in lesenih stenskih 
oblog (Wood Collection linija).

Že več kot 20 let se Stegu proizvodnja dekorativnega ka-
mna zgleduje po naravi, ki uporabljajo samo naravne mate-
riale in pigmente, v skladu z glavnimi dekorativnimi trendi.

Trajnost, barvni odtenki in prefinjenost so glavne zna-
čilnosti izdelkov Stegu, ki popolnoma ustrezajo tradicional-
ni in moderni notranjosti. Dekorativne stenske in fasadne 
obloge so na voljo v različnih barvah ter strukturah, da zado-
voljijo različne okuse. Prav tako lahko odlično služi kot izola-
cija in zaščita pred umazanijo ter poškodbami. Poleg tega, 
da so požarno odporne  in odporne  pred zmrzovanjem.

Velika pozornost in umetniški duh se namenja podrob-
nostim in detajlom, kar je še posebej vidno v premium liniji 
– Character, ki je posebej ustvarjena za izjemne notranjosti 
s prefinjeno noto.

Dekorativni kamen  STEGU doda individualni značaj v 

vsak prostor. S polaganjem na eno steno ali nekaj notranjih 
površin jih obogati z naravno atmosfero. Ploščice so nareje-
ne z veliko pozornostjo do najmanjših podrobnosti. Široko 
paleto izdelkov, ki ponujajo različne barve, oblike in tekstu-
re vam omogoča, da ustvarite izjemno igro svetlobe in sen-
ce v vsakem prostoru, dopolnil bo slog notranjosti, kot tudi 

prostor okoli vaše hiše.

NOVOST: Linija TIMBER
Betonska plošča s strukturo lesa  se zgleduje po lesenih 

deskah. To je nesporno hit prihajajoče sezone. LES ponuja 
edinstven vizualni učinek tako v zaprtih prostorih, kot na 

prostem.

STEGU- DEKORATIVNI  
KAMEN
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Linija PARMA
Parma je inovativen izdelek na trgu dekorativnega ka-

mna – izgled opeke s sklepi. Zaradi svoje edinstvene za-
snove so izdelki  Parma neverjetno enostavni za polaganje. 
Parma, zahvaljujoč svoji klasični obliki,  popolnoma ustreza 
tako tradicionalni, kot moderni notranjosti.

Izdelan v enem barvnem odtenku, se pa da enostavno 
pobarvati v katerokoli drugo barvo. Je hitra in enostavna re-
šitev, v skladu z glavnimi dekorativnimi trendi.

Linija GRENADA
Dekorativni kamen Grenada kaže edinstvene značilno-

sti naravnega kamna. Navdihnjen iz slikovitih andaluzijsko 
pokrajino, tako spominja na očarljivo in skrivnostno vzdušje 
španskih mest. Zahvaljujoč izjemni strukturi in nežnim bar-
vam, je Grenada  odlična izbira, tako za notranje, kot tudi 
zunanje stene.

»Tehnoles d.o.o., Pesnica pri Mariboru 32 d,  
2211 Pesnica pri Mariboru.
Tel 02/655 44 44, 02/655 43 00, mobil: 031/379 181,  
mail: trgovina@tehnoles.si, info@tehnoles.si,  
spletna stran http://www.tehnoles.si/«
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Vlaga in s tem povezana plesen je 
ena izmed najhujših sovražnikov sta-
novanjskih in drugih zgradb. Odpraviti 
je potrebno vzrok, da do vlažnosti 
sploh pride. Vzroki so različni: slaba 
horizontalna ali vertikalna hidroizola-
cija zidov, slaba toplotna izolacija (pri-
haja do t.im. "toplotnih mostov"), slabo 
prezračevanje in s tem tudi ogrevanje 
notranjih prostorov. Na tem mestu je 
treba poudariti, da lahko sodobno IR 
ogrevanje veliko pripomore k zmanj-
šani vlažnosti zidov in opreme, saj jih 
suši, hkrati pa ne porablja kisika, ki je 
za dihanje še kako potreben.

Posledici pomanjkljivega prezrače-
vanja sta slab zrak v bivalnih prosto-
rih in slabo počutje, prej ali slej nam 
težave začneta povzročati tudi vlaga 
in z njo plesen. Edina rešitev je zado-
stno in pravilno prezračevanje, a zgolj 
z odpiranjem oken težko dosežemo 
potrebno izmenjavo zraka. Poleg tega 
nam pozimi zaradi odpiranja oken in 
ustvarjanja prepiha iz prostorov uide 
preveč toplote, poleti je preveč vdre v 
notranjost. Oboje pomeni večjo rabo 

energije; pozimi zaradi ogrevanja, po-
leti zaradi hlajenja.

Zaradi službenih in drugih obve-
znosti nas več kot pol dneva niti ni 
doma, torej je že zato nemogoče, da 
bi z odpiranjem oken poskrbeli za 
zadostno prezračevanje. V praksi se 
tako pogosto dogaja, da so okna bo-
disi nenehno zaprta, bodisi odprta na 
nagib, ko pa jih odpremo, prezračimo 
le sobe, medtem ko na hodnike in sa-
nitarne prostore kar pozabimo. Ker 
se zrak ne izmenjuje stalno in tudi ne 
po vsem stanovanju, vsebuje prema-
lo kisika in iz njega se ne odvaja do-
volj vlage, ki jo stanovalci proizvaja-
mo z dihanjem in opravljanjem hišnih 
opravil. Posledica naštetega sta slabo 
počutje in pojav zidne plesni, ki škodi 
zdravju. Zamenjava starih, netesnih 
oken z novimi, ki zelo dobro tesnijo, 
je zato lahko za zdravje nevarna od-
ločitev, če hkrati ne uredimo sistema 
prezračevanja. Težavo je mogoče od-
praviti na več načinov, nekatere reši-
tve so dražje in zahtevajo večje grad-
bene posege, nekatere so cenovno 

dostopnejše in še vedno učinkovite.
Za energijsko prenovo hiše se 

praviloma odločimo zato, ker želimo 
zmanjšati stroške za ogrevanje hiše. 
Naložba v nova okna in toplotno izo-
lacijo fasade ni majhna, a je zaradi mo-
žnosti pridobitve nepovratnih sred-
stev in posojil po ugodnejši obrestni 
meri pri javnem okoljskem skladu do-
stopnejša. Zaradi vsega prej našte-
tega pa je smiselno razmisliti tudi o 
vgradnji prezračevalnega sistema z 
rekuperacijo. Prisilno prezračevanje s 
filtracijo vhodnega zraka in rekupera-
cijo toplote iz odpadnega je v zrakote-
sno grajenih novih hišah ali temeljito 
energijsko obnovljenih hišah prej nuj-
nost kot luksuz.

Za sanacijo kapilarne vlage, ki je 
posledica slabe hidroizolacije, se vse 
bolj uveljavlja sistem, ki ne zahteva 
dragih gradbenih posegov in izko-
pov. Vgradi se naprava, ki deluje po 
principu elektroosmoze in na ta na-
čin prepreči dostop kapilarni vlagi, na 
zelo enostaven in cenovno dostopen 
način.

VLAGA:  
VEČNI PROBLEM

IR Ogrevanje

Prezračevanje  

Sanacija vlage in plesni

041 442 627
www.eurostil.si

www.revija-energetik.si

www.facebook.com/revijaEnergetik
Poiščite nas na Facebooku!
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Pitje kave je obred, ki je zvezda 
stalnica že skozi stoletja. Ljudje so in 
še zmeraj doživljajo pitje kave kot čas 
druženja in sproščenega pogovora o 
različnih temah življenja. Pitje kave so 
trenutki, ki posamezniku, ki pije kavo, 
pomenijo čas v katerem lahko uživa in 
se prepusti harmoniji vonjev in oku-
sov najrazličnejših vrst kav in načinov 
njihove priprave. Kava napolni člove-
ka z energijo in s tem poveča njegovo 
storilnost in zbranost na različnih po-
dročjih življenja. 

Začetki pitja kave segajo v 16. 
stoletje , v arabski svet, kjer so mu-
slimanski mistiki pili kavo, da so pre-
gnali zaspanost, zbistrili um in spod-
budili miselne procese. Manj pobožni 
v arabskem svetu so pitje kave upora-
bili za druženje in klepet. Pogovarjali 
so se predvsem o politiki, zato je bilo 
nekaj časa pitje kave tudi prepoveda-
no. Običaji ob pitju kave so se skozi 
stoletja spreminjali. Načini pitja kave 
so različni v različnih državah. V veči-
ni evropskih držav pomeni pitje kave 

čas, ki ga ljudje posvetijo prijateljem 
in sorodnikom s katerimi se usedejo, 
pokramljajo in se sprostijo. V Italiji pi-
tje kave ni obred, ampak jo spijejo hi-
tro v dveh do treh požirkih, običajno 
kar stoje.

Na podjetju Delikomat prisegamo 
na kakovost kave, dobrega okusa in 
polne arome.

Na prodajnih avtomatih podjetja 
Delikomat nudimo pester izbor to-
plih napitkov, tako kavnih kot brez-
kofeinskih, primernih za vsakogar. V 
naših avtomatih za hladne napitke in 
prigrizke  nudimo pester izbor bre-
zalkoholnih pijač ter slanih in sladkih  
prigrizkov.

Pri nas lahko  izbirate med  različni-
mi tipi prodajnih avtomatov, primer-
nih tako za majhne pisarne kot velikih, 
za proizvodne hale.

Za svoje uporabnike želimo le 
najboljše, želimo, da je pitje kave 
doživetje.

Za vas smo dosegljivi na  
info@delikomat.si.

KJER JE NAJBOLJŠA KAVA 
DOMA …
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1. Vzroki za sanacijo dimnika
Toplotno energijo za ogrevanje že stoletja pridobivamo 

predvsem z zgorevanjem trdnega, tekočega in plinastega 
goriva. Zgorevanje je kemična reakcija gorljivih sestavin 
goriva s kisikom. Pri tem dobimo toploto, zaradi katere ku-
rimo, ter dimne pline (sestavljeni so iz: CO2, H2O, SOX, NOX, 
CO, CXHY, O2, N2, saj in prahu ter drugih drobnih delcev), ki 
so nezaželeni in jih moramo speljati v okolico. Dimne pline 
odvajajodimovodne naprave. Vsaka hiša z urejenim ogre-
vanjem na kurilno napravo ima tudi dimovodne naprave, ki 
so sestavni del ogrevalnega sistema. Mednje sodi dimniški 
priključek - dimovod, ki povezuje kurilno napravo z dimni-
kom, in dimnik. K dimniški opremi prištevamo še: dimniški 
nastavek - kapo, omejevalnik vleka, razne lopute, nevtra-
lizacijsko posodo (pri uporabi plinastega goriva oziroma 
kondenzacijskih kotlov).

Nove, energetsko učinkovitejše kurilne naprave namreč 
postavljajo nove zahteve, ki jim običajno zidani dimnik ne 
more zadostiti.

Največja težava, tudi če dimnik ni poškodovan, so nizke 
temperature dimnih plinov in s tem povezano kondenzira-
nje vlage, kar skupaj s kislinami razjeda dimnik. Največkrat 
se to zgodi, ko kotel na trdno gorivo, priključen na zidani 
dimnik, zamenjamo s sodobnim plinskim grelnikom oziro-
ma kotlom.

Pri sodobnem kotlu ali grelniku na plin izhaja dokaj 
malo dimnih plinov z nizkimi temperaturami in veliko vla-
ge. To pomeni sorazmerno majhen toplotni tok z dimnimi 
plini, hkrati pa je temperatura kondenzacije pri zgorevanju 
bistveno višja, dimnik se zato teže dovolj segreje. Če ni se-
gret na temperaturo kondenzacije, se vlaga nabira na no-
tranji površini dimniške tuljave, in če ni odporna proti vlagi 
in kislini, se poškoduje.

Poleg tega nizke temperature dimnih plinov v dimniku, 
slaba izolacija in velika masa dimnika zmanjšujejo potenci-
al vleka. Ker v sodobnih plinskih kurilnih napravah nastaja 
razmeroma malo dimnih plinov, je obstoječi svetli presek 
dimniške tuljave prevelik, da bi ti plini dosegli dovolj velike 
hitrosti za normalno delovanje kurilne naprave.

2. Osnovne naloge dimovodnih naprav
Za boljše razumevanje bomo prikazali osnovne zakoni-

tosti delovanja in zahteve za kakovosten dimnik. Če obsto-
ječi ni primeren za sodobne kurilne naprave ali pa je po-
škodovan, lahko večinoma dosežemo potrebno kakovost z 
obnovo, ne da bi se lotili gradnje novega. Dimovodna na-
prava - dimnik ima naslednje naloge:

 � zagotavljanje podtlaka (vleka), ki je potreben za od-
vod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka,

 � odvajanje dimnih plinov iz kurilne naprave v okolico, 
kjer ne motijo bivalnega okolja, oziroma emisijo dimnih pli-
nov porazdeli v čim manjšo imisijo.

Pri zagotavljanju teh funkcij mora biti dimnik glede po-
žarne in splošne varnosti ter s sanitarnega stališča neopo-
rečen. Biti mora stabilen v vseh obratovalnih razmerah. 
Prav tako se mora arhitektonsko prilagoditi stavbi in okolici.

3. Določitev vleka
Dimnik zagotavlja vlek zaradi razlike v gostoti zraka v 

okolici in srednje gostote dimnih plinov v dimniku. “Vleče” 
torej zato, ker so dimni plini lažji od okoliškega zraka. Zato 
se tudi dvigujejo po dimniku navzgor, zgorevalni zrak s ki-

SANACIJA HIŠNEGA DIMNIKA

Dimnik je najbolj obremenjen del hiše, zato 
ga moramo zgraditi tako, da bo prenesel 
vse obremenitve, vendar pri gradnji ali 
prenovi večkrat pozabljamo na to. Ker 
je izpostavljen visokim temperaturam, 
vlagi, kislinam, vremenskim vplivom in 
čiščenju, moramo pri njegovi izdelavi skrbno 
izbrati gradbeni material in poskrbeti za 
pravilno izvedbo. Upoštevati moramo, 
da je dimnik hišna naložba in vsaj njegov 
nosilni del naj bi dosegel obstojnost hiše.
Če ni kakovosten, so poškodbe take, da ga 
je treba popraviti ali vsaj postaviti novega. 
Obnova je običajno sprejemljivejša, zato se 
zanjo odločamo pogosteje. Rekonstrukcija 
kurilne naprave, zamenjava s sodobnejšo ali 
sprememba goriva, to je predvsem prehoda 
iz trdnih goriv na plinasto in tekoče, zahteva 
tudi ustrezno prilagoditev dimnika.
Članek opisuje vzroke za sanacijo, osnovne 
zakonitosti delovanja, kakšne so sanitarne 
in požarne zahteve za sodoben dimnik ter 
potrebno vzdrževanje dimovodnih naprav.
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sikom pa vstopa v kurišče kurilne naprave. Pri razlagi vleka 
ne smemo pozabiti, da je proporcionalen razliki gostot in 
efektivne višine dimnika. Torej višji je dimnik, večji je nje-
gov vlek.

Povečuje se tudi s poviševanjem razlike v gostoti med 
okoliškim zrakom in dimnimi plini. Razlika v gostoti nara-
šča z zniževanjem temperature okoliškega zraka (gosto-
ta zraka se v tem primeru povečuje) in poviševanjem sre-
dnje temperature dimnih plinov (gostota dimnih plinov se 
zmanjšuje).

Ker pa imajo sodobne naprave vse nižje temperature di-
mnih plinov, se tudi njihova srednja gostota povišuje, raz-
lika v gostoti med zrakom in dimnimi plini se zmanjšuje, to 
pa pomeni manjši vlek. Ker dimnika ne moremo poviševati, 
je treba znižati tlačne padce vstopa zraka v prostor s kurilno 
napravo in pretoka dimnih plinov skoznjo ter skozi dimniški 
priključek in dimnik.

4. Zakaj potrebujemo vlek v dimniku
Vlek dimnika zagotavlja dovod zgorevalnega zraka v 

prostor s kurilno napravo in odvod dimnih plinov v okolico. 
Biti mora višji ali vsaj enak vsoti tlačnih padcev:

 � dovoda zraka v prostor s kurilno napravo,
 � v kurilni napravi,
 � v dimniške priključku,
 � v dimniku.
Pri dimenzioniranju dimnika moramo določiti posame-

zne tlačne padce.Tlačni padec dovoda zraka v prostor je 
odvisen od velikosti odprtin (rešetke, kanali) oziroma pre-
zračevalnih naprav. Tlačni padec vstopa zraka v prostor s 
kurilno napravo ne sme biti večji od 5 Pa. Tlačni padec v ku-
rilni napravi poda njen izdelovalec in je lahko zelo različen 
glede na vrsto in izvedbo kurilne naprave. Za hišne kurilni 
naprave, katerih nazivna toplotna moč ne presega 50 kW, 
običajno znaša od 0 do 25 Pa. Pri nadtlačnih kuriščih tlačni 
padec v kurilni napravi lahko premaguje ventilator gorilni-
ka. Kadar kurišče ni nadtlačno pri dimenzioniranju upošte-
vamo dejanski tlačni padec. Če je kurilna naprava opremlje-
na z ventilatorskim gorilnikom, se odločamo tudi tako, da 
dimnik pokriva samo delni tlačni padec kurilne naprave. To 
pa povzroči, da je v kurišču vedno podtlak in dimni plini ob 
možni netesnosti kotla, ne morejo uhajati v kurilnico.

Pri atmosferskih gorilnikih vlek sploh ne sme vplivati ne-
posredno na gorilnik, zato so te kurilne naprave opremljene 
s prekinjevalnikom vleka. Tlačni padec za te kurilne naprave 
znaša 1 do 10 Pa. Odvisen je od svetlega premera dimnika, 
dolžine oz. višine, hrapavosti notranje površine dimnika, lo-
kalnih tlačnih uporov, gostote in hitrosti dimnih plinov. Za 
pravilno dimenzioniranje dimnika moramo poznati prostor, 
kamor bomo namestili kurilno napravo, prezračevalne na-
prave in predvsem tehnične podatke kurilne naprave ter iz-
vedbo dimniškega priključka in dimnika.

Tehnični podatki kurilne naprave, ki so nujno potrebni 
pri dimenzioniranju, so: 
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 � največja in najmanjša toplotna moč kurilne naprave,
 � vrsta kuriva,
 � vrsta gorilnika,
 � temperature dimnih plinov pri največji in najmanjši 

toplotni moči,
 � vsebnost CO

2
 v dimnih plinih pri največji in najmanjši 

toplotni moči,
 � tlačni padec oz. zahtevani vlek dimnika na kurilni na-

pravi pri največji in najmanjši moči,
 � izkoristek kurilne naprave,
 � oblika, dimenzije in višina dimniškega nastavka.
Na žalost, večine teh podatkov, razen nazivne toplotne 

moči, proizvajalci ne podajajo. Zato je izbira dimniške iz-
vedbe in dimenzij dimnika prepuščena kar prodajalcu in je 
zato napačna. Posledica tega je, da imamo vgrajeno sodob-
no kurilno napravo, kjer imamo težave z odvodom dimnih 
plinov, slabim zgorevanjem goriva, slabim izkoristkom na-
prave in s tem večjo porabo goriva. Prav tako je tudi vpra-
šljiva požarna in sanitarna varnost dimovodnih naprav.

5. Požarna varnost
Pri odvajanju dimnih plinov moramo zagotoviti požar-

no varnost. Zaradi odvoda dimnih plinov se okolica dimni-
ka ne sme pregrevati, nikakor pa ne sme priti do požara. 
Zagoreti ne sme niti tedaj, ko v dimniku pride do vžiga saj 
ali katranskih oblog. Dimniška tuljava mora prenesti tem-
perature izgorevanja do 1000 °C, temperatura zunanje po-
vršine dimnika pa v tem primeru ne sme biti višja od 80 °C.

Požarno varnost zagotovimo z ustrezno izvedbo dimni-
ka, to je z izbiro primernega materiala dimniške tuljave, to-
plotne izolacije in nosilnega dela.

Tuljava mora biti odporna proti vlagi in kislini. Posebno 
pozornost je treba posvetiti zunanjemu delu dimnika, ki 
je izpostavljen vremenskim vplivom. Nosilni del dimnika 
mora biti iz materiala, omogoča trdnost tudi pri največji 
obremenitvi.

Ves gorljivi material mora biti od dimnika ali dimniškega 
priključka oddaljen najmanj 40 cm. Pri kovinskem dimniku, 
ki je neoporečen in ima ustrezen certifikat z vidika požarne 
varnosti, se lahko ta razdalja zniža na10 cm, priporočeno pa 
je 15 cm. Pri zidanih dimnikih je ta razdalja tudi 5 cm, če je 
dimnik dodatno zaščiten in vmesni prostor prezračevan. Te 
razdalje veljajo zlasti za strešne konstrukcije.

6. Sanitarna varnost
S sanitarnega stališča je zelo pomembno, da dimni plini 

ne izhajajo v bivalne prostore, s čimer preprečimo zastrupi-
tev s škodljivimi sestavinami, ki jih vsebujejo (SO2, NOx, CO 
ali zadušitev zaradi pomanjkanja kisika.

Brezhibno delovanje dimnika je še posebno važno pri 
kurilnih napravah s prekinjevalnikom vleka (plinski grelniki 
z atmosferskim gorilnikom ). Vlek dimnika pri njih ne sme 
vplivati na delovanje gorilnika. Na mestu dimniškega na-

stavka kurilne naprave oz. na prekinjevalniku vleka mora 
biti tolikšen vlek, da dimni plini zagotovo izhajajo v dimni-
ški priključek in ne v prostor. To je zelo pomembno, ker je 
zgorevanje plina dejansko popolno in čisto ter brez vonjav 
(dobimo večinoma samo CO2, H2O), da zaznamo le poveča-
no vlažnost ali pomanjkanje kisika. Ker so taki plinski grel-
niki velikokrat vgrajeni v kopalnicah, je povečano vlažnost 
še težje zaznati. Kadar zaradi napak pride do manjka kisika 
in se tvori ogljikov monoksid, lahko pride do zastrupitev.

7. Pregledovanje in vzdrževanje  
dimovodnih naprav

 Dimovodne naprave je treba redno pregledovati in 
vzdrževati. Te storitve običajno izvaja pristojna dimnikar-
ska služba. Na dimovodnih napravah pa moramo zagoto-
viti ustrezne odprtine in neoviran in varen dostop do njih. 
Opremljen mora biti z iztočnimi dimniškimi vratci, name-
ščenimi na dnu oziroma pod priključkom na dimnik. Služijo 
za pregledovanje stanja, čiščenja saj, letečega pepela in 
drugega materiala, ki je prišel v dimnik ali je odpadel s tu-
ljave. Če je višji od 8 m, moramo vgraditi dodatna, čistilna 
dimniška vratca.

8. Oprema dimnika
 Dimniški nastavek oziroma kapa je skoraj obvezen se-

stavni del dimnika. S stališča manjših uporov je nezaželena. 
Z njo večinoma preprečimo padanje dežja v tuljavo, kar je 
potrebno predvsem pri zidanih dimnikih, neodpornih proti 
vlagi. Pri kovinskih dimnikih s pravilno izvedbo to ni nujno, 
ker meteorska voda teče skozi odvajalnik na dnu dimnika. 
Če pa odvoda ni, prav tako priporočamo kapo.

Obstajajo tudi dimniški nastavki - kape, ki zmanjšujejo 
vpliv vleka na delovanje dimnika ali pa ga celo povečuje-
jo. Kadar v dimniku kondenzira vlaga, moramo dodati nev-
tralizacijsko posodo. To je še posebej pomembno za kon-
denz zaradi dimnih plinov, saj vsebuje SO2 in SO3. Pred 
iztekom kondenza v okolico ali kanalizacijo se v tej posodi 
nevtralizira njegova kislost.

 9. Temperaturne razmere v dimniku
Iz kurilne naprave izhajajo dimni plini z določeno tem-

peraturo. Pri trdnem gorivu se giblje med 160 in 300 °C, pri 
tekočem gorivu med 160 in 240 °C. Pri analizi dimnika obi-
čajno upoštevamo, da je temperatura dimnih plinov na iz-
stopu iz kurilne naprave 190 °C pri nazivni moči. Pri mini-
malni moči upoštevamo temperaturo dimnih plinov 160 
°C (če seveda ne poznamo konkretnejših podatkov proizva-
jalca naprave). Spodnja meja je postavljena zaradi prepreči-
tve kondenzacije žveplene kisline v kurilni napravi, zgornja 
pa z energetskega in ekološkega vidika.

Pri kurilnih napravah na plin.ki ne vsebujejo žvepla, je 
lahko spodnja temperatura dimnih plinov na izstopu iz ku-
rilne naprave tudi pod 160 °C. Za nekondezacijske kurilne 
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naprave je ta meja 80 °C. Če želimo doseči visok izkoristek 
kurilne naprave, moramo poleg popolnega zgorevanja za-
gotoviti tudi ohlajevanje dimnih plinov čim bližje spodnji 
meji. Zgornja meja je 240 °C.

 Moderne kurilne naprave z visokim izkoristkom (nad 90 
odstotkov) in majhno emisijo dosegajo zelo nizke tempera-
ture dimnih plinov. Za dimovodne naprave predstavlja to 
večje zahteve glede tlačnih razmer in kondenzacije vlage v 
dimniku. Nizke temperature dimnih plinov z majhnim pre-
sežkom zraka in s tem povezanim majhnim toplotnim to-
kom dimnih plinov, ki ne morejo segreti tuljave nad tem-
peraturo kondenzacije, povzročajo kondenzacijo vlage v 
dimniku. Če se hočemo izogniti razpadanju tuljave, mora le 
ta biti iz materiala, ki je odporen proti vlagi in kislini. Poleg 
tega pa ne sme prepuščati kondenzata na površino dimni-
ka. Kondenzacija vlage v dimniku se pri primernem presež-
ku zraka v dimnih plinih pojavlja pri trdnem gorivu med 20 
in 40 oC , pri kurilnem olju približno 48 oC in pri zemeljskem 
plinu približno pri 55 oC. Ker ima dimnik določeno maso in 
ni idealno toplotno izoliran, se dimni plini pri prehodu sko-
zi dimovodne naprave ohlajajo.

Intenziteta ohlajanja je med segrevanjem odvisna od 
vrste in mase dimnika oziroma tuljave (debeline sten, pre-
seka), toplotnega toka dimnih plinov, hrapavosti notranje 
površine tuljave in hitrosti dimnih plinov.

Iz navedenega sledi, da imamo pri modernejših nizko-
temperaturnih napravah težave s segrevanjem dimnika 

nad temperaturo kondenzacije vlage, če je dimnik zidan. 
Majhen toplotni tok ne more segreti dimnika nad tempe-
raturo kondenzacije in če dimnik ni odporen proti vlagi, se 
zaradi kondenzacije poškoduje. Ta problem je še večji, če 
imamo plinsko kurjavo.

Ločimo "površinsko" in absolutno kondenzacijo di-
mnih plinov. Površinska pomeni, da se kondenzacija poja-
vlja samo na notranjih površinah tuljave, ker je temperatura 
površine nižja od temperature kondenzacije. Do absolutne 
kondenzacije pa pride,če je temperatura dimnih plinov niž-
ja od kondenzacijske. Če se v dimniku vlaga kondenzira, ga 
imenujemo "vlažen dimnik". Material takšne dimniške tulja-
ve mora biti odporen proti vlagi, da kondenzat ne poško-
duje sestavnih delov in ne pride na površino. Dimnik brez 
kondenzacije je "suhi dimnik". Nanj lahko priključimo le ku-
rilne naprave, ki ne bodo povzročile niti površinske niti ab-
solutne kondenzacije vlage.

10. Preverjanje temperature
Vlažnost ali suhost dimnika ugotavljamo tako, da preve-

rimo, ali je notranja površinska temperatura dimniške tulja-
ve tudi na vrhu dimnika nad temperaturo kondenzacije ali 
pod njo. Če velja prvo, je dimnik suh, sicer pa vlažen.

Iz tega lahko zaključimo, da moderne kurilne naprave z 
majhno toplotno močjo in nizkimi temperaturami dimnih 
plinov ne morejo biti priključene na navadne zidane dimni-
ke oziroma take, ki niso odporni proti vlagi ("suhi" dimniki). 
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To še zlasti velja za plinske grelnike majhnih toplotnih moči 
in zidane dimnike z veliko efektivno višino.

Naj navedemo nekaj primerov, kako intenzivno se se-
greva notranja površina dimniške tuljave in koliko energije 
prevzame tuljava v odvisnosti od vrste in debeline materia-
la. Iz dvojne opeke zidan dimnik porabi za ogrevanje tuljave 
približno 19 kWh na 1 m2 notranje površine dimniške tulja-
ve, enojno zidan dimnik kakih 9 kWh/m2, dimnik s 3 cm de-
belo šamotno tuljavo 2,8 kWh/m2, s kovinsko 2mm debelo 
tuljavo okrog 0,38 kWh/m2 in z 0,4 mm debelo kovinsko tu-
ljavo samo 0,075 kWh/m2 ali 75 Wh/m2.

Če primerjamo porabljeno energijo za ogrevanje dimni-
ka, vidimo, da dvojno zidani dimnik porabi kar 250 - krat več 
energije kot kovinski z 0,4 mm debelo steno. Pri primerjavi 
teh podatkov ima največjo vlogo dimniška masa.Enojno zi-
dan dimnik visok približno 10 m, ima maso 5000 kg, med-
tem ko je masa kovinske dimniške tuljave manj kot 50 kg. To 
pomeni okrog 100 - krat manjšo maso, ki se segreva.

Torej se zidani dimnik nikoli ne segreje nad tempe-
raturo kondenzacije, kovinski dimnik pa že v nekaj minu-
tah.Treba je še dodati, da zidani vlago vpija, kovinski pa 
ne. Tako je prvi stalno izpostavljen vlagi in kislinam in po-
časi razpada, na zunanjih površinah se pojavljajo madeži. 
Kovinski dimnik je izpostavljen kondenzaciji le nekaj minut. 
Neoporečna kovinska tuljav je odporna proti vlagi in kisli-
nam, zato kondenzpriteče na dno dimnika in skozi izpust 

v okolico oz. nevtralizacijsko posodo, ne da bi poškodoval 
tuljavo.

Kadar je toplotni tok dimnih plinov majhen in nizkih 
temperatur, dimnik pa visok, se lahko tudi v kovinskem ali 
zidanem z kovinsko tuljavo pojavi kondenzat. Takrat mora-
mo tuljavo toplotno izolirati in s tem zmanjšati ohlajevanje 
dimnih plinov. Če tudi tako ni mogoče preprečiti konden-
zacije vlage, mora tuljava imeti odtok kondenzata od ustja 
dimnika do dna in v okolico oziroma nevtralizacijsko poso-

do. Govorimo o vlažnem dimniku, ki je neobčutljiv na vlago.
Pripadajoča diagrama prikazujeta področje kondenza-

cije vodne pare v dimnih plinih različnih goriv in površinsko 
temperaturo dimniške tuljave.

11. Zaključek
Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema v objektu 

in mora biti primerno izveden glede na ogrevalni sistem. 
Rekonstrukcija kurilne naprave, zamenjava s sodobnejšo ali 
sprememba goriva, to je predvsem prehoda iz trdnih go-
riv na plinasto in tekoče, zahteva tudi ustrezno prilagodi-

tev dimnika.
 Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

www.revija-energetik.si

www.facebook.com/revijaEnergetik
Poiščite nas na Facebooku!
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