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Energijsko varčne in pametne 
zgradbe - trend modernega biva-
nja.

Ekološka usmeritev področij 
človekovega delovanja je v za-
dnjem času trend in predvsem 
potreba družbe. Vse večja po-
trošnja je temeljna miselnost 
današnjega časa. Uspešno ji 
klubuje t.i. EKO potrošnja, ki po-
meni uporabo proizvodov, ki so 
ekološko neoporečni, hkrati pa 
prispevajo k boljšemu udobju 
bivanja. Potrošnja proizvodov, ki 
ne sledi ekološkim standardom, 
je dandanes ostro obsojana in 
kritizirana. Vse večje uničevanje 
naravnega okolja, torej našega 
bivalnega prostora, je opozorilo, 
da je skrajni čas, da začnemo 
upoštevati ekološke standarde, ki 
vplivajo na naše zivljenje in okolje 
nasploh. 

Energijsko varčne zgradbe so 
posledica globalnih pritiskov s 
področja ekološke usmerjenosti 
in s tem zmanjšanja rabe energi-
je, kar pa posledično pripelje do 
stroškovno ugodne in trendo-
vske ter okolju prijazne zgradbe. 
Energijsko varčne zgradbe so 
varčne v smislu nizkih stroškov 
energije z uporabo OVE (obnovlji-
vih virov energije), kamor se vklju-
čujejo vsi viri, ki jih zajemamo iz 
naravnih procesov - to je bodisi 

EnErgijsko varčnE in 
pamEtnE zgradbE - trEnd 
modErnEga bivanja

U v o d n i k

sončno sevanje, veter, hidroener-
gija, biomasa, geotermalna ener-
gija. Energijsko varčne zgradbe 
temeljijo tudi na URE (učinkoviti 
rabi energije), sem sodijo pasivne 
hiše in nizkoenergijske hiše.

Konkurenčne prednosti ener-
gijsko varčnih zgrad (bodisi nizko-
energijskih, pasivnih ali pametnih 
zgradb) oziroma upoštevanje 
ekoloških standardov, kar se tiče 
energijske učinkovitosti so v ogre-
vanju z obnovljivimi viri, učin-
koviti rabi energije, fotovoltaiki, 
varčevanju z električno energijo, 
varčevanju z vodo, ploskovnem 
ogrevanju in hlajenju, uporabi to-
plotnih črpalk, solarnih sistemov, 
pametnih inštalacijah itd.

Dandanes se prav tako po-
javlja nov trend bivanja, čemur 
rečemo pametna ali inteligentna 
zgradba. Bistvo inteligentnih 
zgradb je integracija sistemov za 
nadzor bivalnega okolja z infor-
macijskimi tehnologijami v en 
sistem. Inteligentne zgradbe so 
zgradbe s pametnimi inštalacija-
mi, kjer je za razliko od klasičnih 
inštalacijskih zgradb vse drugače 
upravljano in nadzorovano (avto-
matizacija in nadomeščanje člo-
vekovega upravljanja). Pametne 
zgradbe nudijo večje udobje biva-
nja, boljši nadzor in enostavnejše 
upravljanje z zgradbo. Dodatne 

prednosti pametnih inštalacij v 
inteligentnih zgradbah so prihra-
nek pri naložbi, lažje projektiranje, 
enostavnejše polaganje kablov, 
povečana protipožarna in vlomna 
zaščita, hkrati pa so tudi okolju 
prijaznejše. Že s enim samim 
pritiskom na ekran lahko po želji 
upravljate vsokodnevna opravila, 
kot so dviganje in spuščanje rolet, 
nastavitev željene temperature, 
upravljate lahko alarmne in pre-
zračevalne naprave, simulirate 
prisotnost ali izbirate glasbo. 
Možnosti je nešteto, omejitev je 
le vaša domišlija. Pametne zgrad-
be imajo torej funkcije večjega 
udobja, poenostavitve življenja, 
omogačajo večjo varnost, hkrati 
pa so tudi okolju prijazne, ker var-
čujejo z energijo.

Vse večja ekološka usmerje-
nost bo prispevala k temu, da si bo 
v prihodnje vse več ljudi prizade-
valo za zmanjšanje rabe energije 
in koriščenje OVE,  posledično se 
bo s tem zmanjšalo onesnaženje 
z emisijami CO2, s čimer pa bo po-
stalo naše življenje vse bolj okolju 
prijazno in seveda kvalitetno. Vsi 
si želimo boljše kvaliteto bivanja, 
zato je sedaj pravi čas za prava 
»dejanja«. 

Bojan Grobovšek, 
univ.dipl.inž.str.



November 2009

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.

Predsednik uredniškega odbora revije: Bojan Grušovnik , 

Glavni in odgovorni urednik : Bojan Grobovšek   
e-pošta: bojan.grobovsek1@siol.net

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

Strokovni pregled in recenzija strokovnih člankov: Bojan Grobovšek s .p.

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

Graf ična priprava: Druga podoba, Andrej Požar s .p. 
T isk : MA-TISK d.o.o., naklada: 3.000 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 ima  
sklenjeno pogodbo o sodelovanju z založbo Strobel Verlag ISSN-1408-1644. 

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

Naslovnica  

  Ovitek 2  

  13

  15  

17  

21  

23

23  

25  

27  

29  

31  

33  

34  

35  

37      

39  

39  

41  

42  

43  

45  

46  

47

49  

53  

55  

57  

59  

61  

Ovitek 3

Ovitek 4  

W E i s H aU p t

m E r k U r

m t  m E r i L n a  t E H n i k a

s i k L a

v i ta n E s t

b U ta n  p L i n

k n U t

E ko m

t i ta n

g E n E r a

U p r a - s ta n

b i o m a s a

W v t E r m

F i b r a n  n o r d

H i d r i a

s i E m E n s

g U n ta m at i C

a L  Wag i

a r m aC E L L

t E r m o  s E r v i s       

j a d r a n

p L a n - n E t

š t E r n

C r E at o n

E n E r s i s

r E a m

aC t i n i a  s o L a r

F i r š t

ko L pa

m a r i b o r s k i  v o d o v o d

g E b E r i t

F r ag m at

Stran Seznam oglaševalcev
 1 Uvodnik 

 3 Strokovno srečanje projektantov Weishaupt  
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 9 Franc Levačič svoje bogato strokovno znanje  
  nesebično prenaša na mlade 

 10 Geberit-inovativne rešitve za prihodnost planeta

 12 Na srečanju upraviteljev o varčevanju z vodo in  
  energijo

 14 Nov član pečata kakovosti Sikla - sistem  
  konstrukcij za klimate in hladilne agregate

 18 Učinkovito dušenje udarnega zvoka s sistemom  
  plavajočega poda

 22 Nove toplotne črpalke

 24 Zagotavljanje ugodne klime v prostoru

 26 Visoko kakovostne toplotne črpalke Ochsner

 28 Centimetri so pomembni

 31 Udobno, cenovno ugodno in okolju prijazno  
  ogrevanje na lesno biomaso

 34 Optimalna sanacija teras

 35 Modra odločitev

 36 Siemeca - delitev stroškov glede na dejansko  
  porabo

 39 Guntamatic uspešno nastopil v novi organizaciji  
  na slovenskem tržišču

 40 Hlajenje strešnih konstrukcij

 41 NH/Armaflex®, fleksibilna toplotna izolacija za  
  okolja brez halogenov

 42 Preprosto je najboljše

 43 Immergas - plinske kotlovnice

 44 Sončna elektrarna - varna in donosna naložba

 47 Nova možnost izbire pri creatonu

 48 Gradnja sončnih elektrarn

 50 Ali smo Slovenci učinkoviti pri ravnanju  
  z energijo

 52 Ecodan - inverter toplotne črpalke zrak-voda  
  Mitshubishi electric

 54 Do katere meje je energijsko varčna gradnja  
   še smiselna

 60 Udobje bivanja ali vaša sanjska hiša

 62 Sejem MOS 2009

 64 Robotina open-otvoritev fotovoltaične (sončne) 
  elektrarne

K a z a l o
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strokovno srEčanjE 
projEktantov WEisHaUpt 
2009

Dne 25. 10. 2009 je podjetje 
Weishaupt organiziralo strokovno sre-
čanje projektantov v Hotelu Habakuk v 
Mariboru. 

Okoli 50 projektantov vzhodne 
Slovenije se je zbralo v prostorih Hotela 
Habakuk v Mariboru. Dan poprej je bilo 
enako srečanje za druge dele Slovenije 
v Hotelu Mons v Ljubljani. 

Po prijaznem sprejemu s pogosti-
tvijo in evidentiranju udeležencev, smo 
prisluhnili uvodnemu pozdravu mo-
deratorke, Snežane Delakorda, Studio 
Trg d.o.o. in pozdravnemu govoru g. 
Henrika Dvoršaka, direktorja podjetja 
Weishaupt d.o.o. Mislim, da je vsem 

ostal v ušesih njegov stavek: „Vsak proi-
zvod je tako dober, kot je dober njegov 
servis.“ Omenjena trditev še kako drži 
za renomirano podjetje Weishaupt. 
Sledila so predavanja po programu 
srečanja.

1. Martin Klančišar: Novitete 
proizvodnega programa 
Weishaupt d.o.o.

G. Martin Klančišar, vodja tehnike v 
podjetju Weishaupt, je podal novitete 
proizvodnega programa. 

gorilnik Weishaupt monarch Wm 
30 je novi gorilnik, ki je pravzaprav 
nadaljevanje serije gorilnikov monarch 
WM 10 in WM 20. Gorilnike omenjene 
serije odlikuje še zlasti tiho delovanje, z 
novim predelanim digitalnim upravlja-
njem gorilnika pa so nastavitve še bolj 
precizne. Gorilnik lahko z modemom 
povežemo s telefonsko povezavo, kar 
omogoča daljinski nadzor, krmiljenje in 
diagnosticiranje naprave. Z novim go-
rilnikom monarch WM 30 pa Weishaupt 
ponuja neprekinjeno vrsto naprav moči 
od 55 do 5200 kW.

Weishauptova multiflam tehni-
ka je v uporabi že 10 let in izpolnjuje 

najstrožje predpise. Vključuje oljne, 
plinske in kombinirane gorilnike v ob-
močjih moči od 125 do 17.000 kW.

Weishaupt Wm gL 10 je najmlajši 
član družine gorilnikov multiflam, z 
območjem delovanja od 125 do 900 
kW. Digitalno krmiljenje zagotavlja na-
tančno nastavitev vseh parametrov in 
zanesljivost delovanja.

Weishaupt Wk – gL 80 pa je novi, 
največji član družine gorilnikov mul-
tiflam, moči do 17.000 kW, s presene-
tljivo nizkimi emisijskimi vrednostmi. 
Je izredno varčen, saj lahko s pomočjo 
krmiljenja vrtljajev obremenimo motor 
toliko, kot je trenutno potrebno.

industrijski gorilniki generacije 
Wk so razviti posebej za uporabo v 
industriji. Gorilniki se lahko uporabljajo 
na različnih napravah – na ogrevalnih 
in parnih kotlih, grelnikih zraka in na 
različnih tehnoloških napravah v ter-
mičnih procesih. Digitalno krmiljenje, 
optimirano delovanje in enostavno 
vzdrževanje so le nekatere prednosti 
omenjenih gorilnikov.

kompaktni kombinirani gorilniki 
zmogljivosti od 70 do 340 kW

WgL 30-C je najmlajši član družine 
kompaktnih gorilnikov, ki je nadomestil 
dosedanji model WGL 30. Enostavna in 
hitra diagnostika ter vzdrževanje zaradi 
digitalnega prikaza na ekranu so doda-
tne prednosti omenjenega gorilnika.

oljni kondenzacijski kotel WtC-
oW je novi kotel, katerega odlikuje 
izredna varčnost, zanesljivost in tiho 
delovanje. Treba je poudariti, da se kot 
energent uporablja kurilno olje brez 

Hotel Habakuk

Zbiranje udeležencev strokovnega srečanja

Pozdravni govor direktorja g. Henrika Dvoršaka
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visoko kakovosten prenosnik 
toplote

•	 visok	normni	izkoristek,
•	 dolga	življenska	doba,
•	 velika	vzdrževalna	odprtina,
•	 enostavno	servisiranje,..

gorilniška tehnika premix

•	 veliko	modulacijsko	območje,
•	 zelo	tiho	delovanje	–	nivo	hrupnosti	
je na nivoju hišne energetike,

modularna regulacijska tehni-
ka – vedno je optimalni odvzem 
energije

•	 daljinsko	 upravljanje	 s	 signalom	
preko nadrejenega CNS sistema,
•	 logičen	način	posluževanja,
•	 razširljivo	z	e-Bus	vmesnikom,
•	 integrirana	 regulacija	 volumskega	
pretoka,
•	 regulacija	po	zunanji	temperaturi.

Ne nazadnje je pri omenjenih kotlih 
velik poudarek na zanesljivem odzrače-
vanju.

 3. CAD knjižica Weishaupt 
opreme

G. Aleksander Mlakar, prodaja 
Weishaupt d.o.o. je prikazal računal-
niško rešitev oziroma CAD knjižnico 
Weishaupt opreme za kotlovnice do 
moči 1,2 MW. Gre za rešitev, ki je izdela-
na skladno z nemškim standardom VDI 
3805, ki standardizira pripravo tehnič-
nih dokumentov opreme za ogrevanje 
za objavo in izmenjavo v elektronski 
obliki. Tako lahko projektant zelo eno-
stavno in hitro izbere potrebno opremo 
(npr. stenski kondenzacijski plinski ko-
tel), dobi vse potrebne tehnične podat-
ke in dokument izpiše, ali pa si v svoje 
orodje za projektiranje (npr. AutoCAD) 
prenese 2D risbo oz. 3D model v želje-

žvepla, kar zagotavlja okolju prijazno 
delovanje. Kondenzacijski kotel WTC-
OW uporablja oljni gorilnik Premix, 
ki deluje modulirano, moč grelnika 
brezstopenjsko prilagaja potrebi po 
toploti.

S tem se seveda dodatno zmanjšuje 
poraba energije. Modulirani oljni plin-
ski gorilnik Premix ima odločilno vlogo 
pri odlični izrabi energije in zelo tihem 
delovanju.

solarna tehnika – S stalnim dogra-
jevanjem stenske solarne tehnike imajo 
Weishauptove stranke na voljo širok ob-
seg izdelkov, ki se je sedaj razširil še na 
kolektorje (sprejemnike sončne ener-
gije) za na streho. Stoječi kolektorji so 
namenjeni hišam z majhnim nagibom 
strehe. Sistem lahko vgradimo navpič-
no ali vodoravno in ga uporabljamo pri 
nagibih do 30 stopinj.

dodatna oprema Ne nazadnje pa 
je g. Klančišar poudaril, da so bile izve-
dene številne spremembe in izboljšave 
tudi na področju dodatne opreme.

2. WTC GB
G. Boris Gojkošek, prodaja Weishaupt 

d.o.o., je predstavil plinski kondenzacij-
ski kotel Weishaupt Thermo – Condens 
WTC GB, zmogljivosti do 1.200 kW, ki 
so ga razvili za toplotno oskrbo večjih 
stavb.

Poleg visoke učinkovitosti in funk-
cionalnosti ga odlikujeta kompaktna 
izvedba in pregledna zasnova. V nada-
ljevanju bi navedli nekaj argumentov, 
ki govorijo v prid nakupa tega kotla.

Enostaven transport in vgradnja

•	 majhna	specifična	teža,
•	 dobra	oprema,
•	 gotovo	predožičenje,..

nem merilu. V primeru, da projektant 
potrebuje več ogrevalnih sistemov, ve-
zanih v kaskado, mu program ponudi 
izbiro Weishauptove opreme skupaj s 
pripadajočimi elementi in mu omogo-
či izpis liste z naročniškimi številkami 
ter izvoz 3D modela v CAD program. 
Osnovni namen računalniške rešitve 
je torej olajšanje dela projektantov pri 
projektiranju in pripravi tehnične do-
kumentacije za investitorja. 

4. Program za izračun 
učinkovitosti gorilnika

G. Ivan Jurkošek, vodja prodaje v 
podjetju Weishaupt d. o. o. je predstavil 
program za izračun učinkovitosti goril-
nikov, s pomočjo katerega se izračuna-
vajo prihranki tako pri zamenjavi starih 
gorilnikov za novejše, ekonomičnejše, 
kot tudi ekonomska upravičenost inve-
sticije v sodobnejše regulacijske tehni-
ke. Gre za popolnoma nov računalniški 
program, ki je zasnovan v sodelovanju 
z matično tovarno v Schwendiju in s fa-
kulteto v Aachnu. Struktura programa 
je na voljo v treh jezikih: v angleščini, 
nemščini in v francoščini.

Za čim bolj korekten izračun je po-
trebno vnesti čim natančnejše vhodne 
podatke o moči, obratovalnih razme-

g. Martin Klančišar, vodja tehnike v podjetju 
Weishaupt d.o.o. g. Boris Gojkošek, Prodaja Weishaupt d.o.o. g. Aleksander Mlakar, Prodaja Weishaupt d.o.o.

g. Ivan Jurkošek, vodja Prodaje Weishaupt d.o.o.

4
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rah, predvsem pa profil obremenitve 
naprave. V kolikor navedeni podatki 
niso znani, program vsebuje knjižnico 
podatkov, ki so plod sodelovanja med 
koncernom Max Weishaupt GmbH in 
Univerzo v Aachnu. Z uporabo nave-
denega programa simuliramo različne 
stopnje opremljenosti gorilnika, kot 
je n.pr. moduliran način delovanja, 
frekvenčna regulacija, O

2
 regulacija. 

Kvaliteta izračuna je odvisna od kva-
litete vhodnih podatkov. Energetske 
prihranke računamo na osnovi različne 
pripravljenosti gorilnika. Pri zamenjavi 
gorilnika moramo dati tudi podatke o 
starem, dosedanjem gorilniku.

Rezultat simulacij je številčno in 
grafično prikazano zmanjšanje porabe 
električne energije v kWh, goriva v m3 
ali kg in zmanjšanje emisij CO

2
 v okoli-

co. Ko podatke dopolnimo še s cenami 
energentov, električne energije, z inve-
sticijo v opremo in s stroški financiranja, 
dobimo amortizacijski načrt, ki nam za 
različne kombinacije opremljenosti 
plastično prikaže rezultate investicije. S 
tem bistveno olajšamo odločitev inve-
stitorja, kakšen nivo opreme bo izbral. 
Rezultati se izpišejo v obliki PDF dato-
teke in se pošljejo po elektronski pošti, 
hkrati pa se tudi osebno predstavijo 
investitorju. Rezultati simulacij, pred-
vsem pa izkušnje uporabnikov kažejo, 
da se naložba v učinkovitejše gorilnike 
povrnejo v zelo kratkem časovnem ob-
dobju – cca. 2 do 3 leta

5. Program „Svetovalec 
za solar“

G. Danijel Vesenjak, proda-
ja Weishaupt, je prikazal Program 
„Svetovalec za solar“.

Program uporabljamo za:
•	 izračun	za	pripravo	sanitarne	vode,
•	 izračun	 za	 dogrevanje	 in	 pripravo	
sanitarne vode, dogrevanje bazena,
•	 izračun	za	propravo	sanitarne	vode	
za do 100 m2 sprejemnikov sončne 
energije,

•	 izračun	prihranka	energije,
•	 znižanje	emisij	CO	

2
.

Program je prilagojen proizvodom 
Weishaupt.

Pri izračunu je treba vnesti podatke 
o lokaciji objekta in podatke o napravi, 
parametre kolektorskega sistema, po-
datke o projektu. Ko vnesemo podatke, 
sledi simulacijski račun, ki se opravi na 
osnovi izračuna za 3 povprečna leta. 
Ocenjuje se stopnja pokritja. V posebni 
tabeli so prikazani podatki ekologije, 
prihranek CO

2
.

Na zaključku se poda prikaz rezulta-
tov, kot sledi:
•	 pregledna	predstavitev	rezultatov,
•	 grafična	predstavitev	prihrankov	in	
pregrevanja,
•	 možnost	izračuna	za	različne	kraje	v	
Sloveniji,
•	 možnost	dograditve	programa,
•	 hitra	primerjava	rezultatov	za	različ-
no število sprejemnikov sončne energi-
je.

6. Projekt Toplarne Celje
G. Janez Peterman, vodja projekta 

izvajalskega telesa, je predstavil projekt 
Toplarne Celje, kateri bazira na izkori-
ščanju toplote iz odpadkov, pri čemer 
se zmanjša volumen odpadkov.

Za projekt so pridobili tudi sredstva 
Kohezijskega sklada.

V Sloveniji se zbere letno okoli cca. 
1 mio ton smeti. Evropa navaja celj-

ski primer kot primer dobre prakse. 
Odpadki iz celotne savinjske regije se 
zberejo na enem mestu, izloči se tisto, 
kar je še možno uporabiti, drugi del se 
mehansko biološko in na koncu še ter-
mično obdela.

V proces termične obdelave vstopa 
letno okoli 20.000 ton predhodno ob-
delanih odpadkov in 5.000 ton blata iz 
čistilne naprave skupne povprečne ku-
rilne vrednosti do 16 MJ/kg. Termična 
moč kurilne naprave znaša 15 MW, moč 
proizvedene električne energije pa 2 
MW. Električna energija se dovaja v 
distribucijsko omrežje, toplotna ener-
gija pa v sistem daljinskega ogrevanja 
vzhodnega dela mesta Celje. 

postopki termične obdelave v 
toplarni Celje:

•	 transport in doziranje odpadkov ter 
blata v kurilno napravo v razmerju 4 : 1,
•	 dvo-stopenjsko	 zgorevanje	 lahke	
frakcije in blata ter odvajanje pepela,
•	 izkoriščanje	 sproščene	 toplote	 s	
proizvodnjo toplotne in električne 
energije,
•	 čiščenje	 dimnih	 plinov	 glede	 na	
vsebnost škodljivih snovi v dimnih pli-
nih.

Po termični obdelavi bodo ostali:     
• pepel in žlindra do 2.200 ton na leto 
•	 filtrski	 ostanki	 do	 1.200	 ton	 na	 leto 
•	 nasičeni	 koks	 do	 120	 ton	 na	 leto 
Pepel in žlindra ne sodita med nevarne 
odpadke, zato je možno njuno odlaga-
nje na odlagališču ali uporaba v grad-
beništvu.

Filtrski ostanki predstavljajo pro-
dukt čiščenja dimnih plinov in vsebuje-
jo povišane vrednosti kovin in soli, zato 
spadajo med nevarne odpadke. Za 
odstranitev skrbi prevzemnik odpad-
kov, ki je usposobljen in pooblaščeni za 
opravljanje storitev v zvezi z nevarnimi 
odpadki. 

čiščenje dimnih plinov
Pričakovani vplivi toplarne na obre-

menitev okolja so v skladu z okolje-var-
stvenimi standardi in zahtevami okolj-
skih predpisov za tovrstne naprave. 
Izbrano tehnologijo zgorevanja odliku-
je zelo kontroliran proces zgorevanja in 
nizka emisija prahu v dimnih plinih, kar g. Daniel Vesenjak, Prodaja Weishaupt d.o.o. g. Janez Peterman, vodja projekta izvajalskega telesa

5



November 2009

ugodno vpliva na zmanjšanje možnosti 
katalitičnih procesov nastanka ško-
dljivih snovi med ohlajanjem dimnih 
plinov ter manjše količine ostankov po 
čiščenju dimnih plinov.

Čiščenje dimnih plinov zajema izlo-
čanje delcev, dušikovih oksidov, kislih 
plinov in eventualno prisotnih organ-
skih snovi ter težkih kovin. Izvedeno 
je s suhim postopkom, z absorbcijo z 
natrijevim bikarbonatom in izločanjem 
v keramičnem filtru. Organske snovi pa 
se izločajo s koks absorberjem. S po-

sebnim postopkom pa se zmanjšujejo 
emisije dušikovih oksidov. Produkti či-
ščenja dimnih plinov zaradi povišane 
vsebnosti kovin in soli sodijo med ne-
varne odpadke, zato jih prevzema poo-
blaščeni zbiralec nevarnih odpadkov, ki 
jih skladno s predpisi predela ali odloži 
na odlagališču nevarnih odpadkov.

Strokovno srečanje smo zaključili z 
okusno večerjo v prijetnem ambientu 
Hotela Habakuk.

Mislim, da je strokovno srečanje do-
seglo svoj namen, saj so se na enenem 

mestu, v prijetnem ambientu Hotela 
Habakuk, zbrali projektanti iz SVZ 
Slovenije. Še zlasti gre pohvala organi-
zatorju srečanja, podjetju Weishaupt, 
katerega strokovni sodelavci so na tako 
izčrpen in zanimiv način predstavili 
novitete proizvodnega programa. Ne 
gre zanemariti dejstva, da so se ob tem 
stkale nove poslovne in družabne vezi. 
Glede na zadovoljstvo udeležencev 
lahko rečemo, da si takih in podobnih 
strokovnih srečanj še želimo.

Olga Poslek (foto: o.p.)

Obnovljivi viri energije (OVE) 
vključujejo vse vire energije, ki 
jih zajemamo iz stalnih naravnih 
procesov, kot so sončno sevanje, 
veter, vodni tok v rekah ali poto-
kih (hidroenergija), fotosinteza, s 
katero rastline gradijo biomaso, 
bibavica in zemeljski toplotni tokovi 
(geotermalna energija). Zajemanje 
obnovljivih virov energije ne izčrpa 
vira. Nasprotno pa z uporabo fosil-
nih goriv v kratkem času izčrpamo 
energijo, ki se je shranjevala tisoče 
ali milijone let. Zaradi tega se fosil-
na goriva (premog, nafta, zemeljski 
plin, šota) ne štejejo med obnovljive 
vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo 
dolgem času.

Okoli 13% vse svetovne primarne 
energije pridobimo iz obnovljivih 
virov. Večinoma gre za pridobivanje 
energije iz biomase (7-10%), hidroe-
nergije (2-3%), z geotermalno, vetr-
no  in solarno energijo in bibavico pa 
pokrijemo manj kot 1% svetovnega 
povpraševanje po energiji.

Biomasa
Biomasa predstavlja les, trave, 

energetske rastline. S kurjenjem pri-
dobivamo predvsem toploto, lahko 
pa tudi električno energijo. Okrog 
7 – 10% potreb po energiji v svetu 
zadostimo z lesno biomaso, pri nas 
okoli 4%.

Za nas je najpomembnejša lesna 
biomasa, saj je poraščenost gozdov 
v Sloveniji okoli 56%. Med lesno bio-
maso prištevamo polena (les iz gozda, 
hlodi, veje), sekance (lesni odpadki), 
pelete (suh lesni prah, stisnjen v čep-
ke) in brikete (žagovina stisnjena v 
valje). 

Prednosti lesne biomase so:
•	 prispeva	k	nujnemu	čiščenju	goz-
dov,
•	 zmanjšuje	 onesnaženost	 (manjša	
poraba fosilnih goriv, manj CO

2
 in 

SO
2
),

•	 denar	 za	 nakup	 goriva	 ostane	
doma (če imamo gozd ali ga čistimo 
sosedu),
•	 odpira	nova	delovna	mesta.

Vodna energija
Vodna energija je eden  izmed 

najstarejših virov energije. Je najpo-
membnejši obnovljivi vir energije. 
Kar 21,6% vse električne energije na 
svetu je proizvedeno z izkoriščanjem 
energije vode. V Sloveniji je v hidro-
elektrarnah proizvedeno 24,5% vse 
proizvedene električne energije. V 
zadnjih letih se vzpodbuja gradnja 
malih hidoelektrarn, ki manj posegajo 
v okolje kot velike. Proizvodnja vodne 
energije lahko niha glede na razpo-
ložljivost vode po različnih mesecih 
leta.

Prednosti vodne energije so:
•	 proizvodnja	električne	energije	ne	
onesnažuje okolja (manj CO

2
, zmanj-

šuje učinek tople grede),
•	 dolga	življenjska	doba	in	relativno	
nizki obratovalni stroški elektrarn. 

Sončna energija
Sončna energija je neizčrpen vir 

energije. V zgradbah lahko sončno 
energijo izkoriščamo na tri načine:

obnovLjivi viri 
EnErgijE
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ekoloških in pasivnih hiš (Marles hiše 
Maribor d.o.o.), ločevanja odpadkov 
(Snaga d.o.o.) in okolju prijaznih vo-
zil - hibridno vozilo (Autocommerce 
d.o.o. - Honda). Dijaki biotehniške 
šole  so postavili sončno elektrarno. 
Organizator je poskrbel za zanimiv 
spremljevalni program (glasbene in 
plesne točke, skeči….). Prireditve so 
se udeležili številni mimoidoči, pa 
tudi nekaj otrok in dijakov.Vsi, ki so so-
delovali so si bili enotni, da bi moralo 
biti  takšnih prireditev v prihodnje še 

Sončna hiša: v sončni hiši upo-
rabljamo vse tri načine izkoriščanja 
sončne energije. V njej je možno zni-
žati porabo energije za 70 – 90%.

Geotermalna energija
Pri nas je že dolgo v uporabi, 

predvsem v kopališčih, zdraviliščih. V 
privatnih domovih se šele uveljavlja, 
razlog je v dragih vrtinah, saj so lahko 
zelo različno globoke, tudi do 1000 
metrov in več.

Toplotne črpalke
Toplotne črpalke izkoriščajo toplo-

to iz okolice ter jo pretvarjajo v upo-
rabno toploto za ogrevanje prostorov 
in vode. Koriščenje energije je možno 

Ko smo bili s strani biotehniške 
šole povabljeni k sodelovanju smo se 
spraševali, le kdo so ti CO

2
 agenti in 

kaj delajo. Končno pa je le prišel 21. 
september, ki je razkril odgovore na 
vsa vprašanja. Izkazalo se je, da smo 
CO

2
 agenti vsi, ki damo vsaj nekaj na 

okolje oziroma se trudimo zmanjšati 
izpuste CO

2
 v zrak.Prireditev je pote-

kala na Trgu svobode v Mariboru, kjer 
smo skupaj z ostalimi  partnerji pred-
stavili načine kako zmanjšati izpuste 
CO

2
. Prireditev sta odprla ravnatelj 

projEkt zEro Co2 agEnti

Biotehniške šole g. Anton Krajnc in 
podžupan mesta Maribor g. Milan 
Mikl. 

Na prireditvi so se predstavila 
podjetja in agencije s področja učin-
kovite rabe energije (EnergaP, LEA 
Pomurje in Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Maribor), obnovljivih 
virov energije (biomasa in peči na 
biomaso - Zavod za gozdove Maribor 
in WVterm), sončna energija – (Enersis 
d.o.o. in SERŠ Maribor), geotermalna 
energija – (Ocean Orchids), gradnje 

Na stojnici se je predstavila revija Energetik (na sliki 
ga. Olga Poslek ) foto l.p.

Prireditev je odprl ravnatelj Biotehniške 
šole g. Anton Krajnc (na sliki) (foto l.p.)

Pasivno – raba primernih gradbe-
nih elementov za ogrevanje zgradb, 
osvetljevanje in prezračevanje prosto-
rov (okna, sončne stene, zimski vrt).

Aktivno – s sprejemniki sončne 
energije za pripravo tople vode in 
ogrevanje prostorov.

S fotovoltaiko – s sončnimi celicami 
za proizvodnjo električne energije.

Električno energijo lahko uporabi-
mo za:
•	 oskrbo	odročnih	naselij,	zgradb,
•	 oskrbo	 oddaljenih	 naprav	 (svetil-
niki, sateliti),
•	 oddajo	v	električno	omrežje,
•	 uporabo	v	proizvodih,	kot	so	ure,	
kalkulatorji.

iz zraka, podtalne in površinske vode, 
zemlje in iz odpadne toplote.

Vetrna energija
Vetrna elektrarna pretvarja ener-

gijo vetra v električno energijo. V 
Sloveniji jo proizvedemo le za vzorec. 
Večina vetrnih elektrarn doseže ma-
ksimalno moč pri hitrosti vetra okoli 
54 km/h. Maksimalni izkoristek vetra 
je 60%, v praksi pa le od 20 do 30%.

Vir: 
http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm

http://www.aure.si/
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Predstavitev peči na bio maso podjetja VWterm 
(foto l.p.)

več, saj je skrajni čas, da vsak naj bo to podjetje, institucija 
ali posameznik, lahko naredi korak naprej pri varovanju 
okolja. 

Sodelovanje OOZ Maribor je bilo na prizorišču doga-
janja zaznati preko sekcije instalaterjev energetikov, ki so 
takoj ob seznanitvi o dogodku pristopili k obveščanju in 
organizaciji predstavitve. ENERGETIK - Strokovna revija 
slovenskih instalaterjev energetikov je bila na voljo vsem 
mimoidočim in zainteresiranim. Zanimanje je bilo veliko 
tako iz strani strokovne svere kot ostale javnosti. Ozivi na 
revijo ob hitrem pregledu so bili pozitivni, nekateri so bili  
zainteresirani za oglaševanje, spet drugi za strokovne teme. 
Izredno veseli pa smo bili, da se je k sodelovanju odzvalo 
podjetje VWTERM (dolgoletni oglaševalec v reviji ) in v svo-
jem info mobilu predstavil peči na BIO MASO. 

V sklopu sekcije avtoserviserjv OOZ Maribor pa je bil 
na očeh javnosti tudi hibridni avto, ki je vabil k ogledu. 
Podrobneje pa je prednosti hibrida razložil predstavnik 
podjetja Autocommerce.

Veliko obiskovalcev pa za takšen dogodek in s tako ak-
tualno tematiko ni bilo. Predvsem je bilo v dopoldanskem 

Sončna energija – Enersis d.o.o 
(foto l.p.)

Gradnje ekoloških in pasivnih hiš (Marles hiše Maribor) 
(foto l.p.)

Stojnica biotehniške šole Maribor in hibridni avto HONDA iz Autocommerca 
(foto l.p.)

času za pričakovati večji odziv osnovnih in srednjih šol. Po 
besedah organizatorja je bilo prav tem dopldanski čas na-
menjen in tudi obveščeni so bili z vabilom, zloženko in tudi 
plakati na šolah so vabili. 

Predstavljene teme obnovljivi viri energije, biomasa, 
vodna energija, sončna energija, geotermalna energija, 
toplotne črpalke, vetrna energija so bile zelo aktualne in 
vredne pozornosti. Potrebno se bo zavedati da bo brez 
skrbi za okolje naša svetla prihodnost pod velikim vpraša-
njem. Osveščanje širše in strokovne javnosti je pomemben 
dejavnik tudi skozi takšne dogodke in projekte, katerega je 
organizirala biotehniška šola Maribor in kar je vredno vse 
pohvlale. Potrebno je vztrajati in to so dokazali tudi par-
tnerji: Lokalna energetska agencija za Pomurje, ENERSIS, 
ENERGAP, SLOPAK, SERŠ, SNAGA, ZPM, Zavod za gozdove 
Slovenije, EKO šola in nenazadnje Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Maribor.

Leonida Polajnar
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Predstavitve instalaterjev energe-
tikov, ki so desetletja povezani s 
to obrtjo, so kot lahko preberete 
sedaj že v drugi številki revije, 
zaživele. Predvsem bi bili zelo ve-

FranC LEvačič  
svojE  bogato strokovno 
znanjE nEsEbično prEnaša 
na mLadE

Še ne tako daljnega leta 

2006 je praznoval svoj 

življenjski jubilej v krogu 

družine, prijateljev in stano-

vskih kolegov Franc Levačič iz 

Radomelj. Naj na začetku pred-

stavimo nekaj podatkov o po-

klicni poti g. Levačiča. Pričetek 

obrti beleži daljno leto 1970, 

na Martinovi poti 6 v Ljubljani. 

Leta 1990 je ustanovil podjetje 

Centralterm d.o.o. (Radomlje, 

Pod hribom 26) Od leta 2001 pa 
do junija 2009 je opravljal funk-
cijo namestnika predsednika 
izpitnega odbora OZS - Mojster 
strojnih instalacij. Od leta 2000 
dalje je predsednik izpitnega 
odbora za naziv instalater 
strojnih instalacij in predsednik 
za vmesne izpite dijakov v dru-
gem letniku.

Njegova poklicna pot pa 
se je pričela leta 1961, ko je v 
Ljubljani opravil mojstrski izpit 
za kleparje, nato pa , tako kot 
takrat mnogi ljudje , odšel v 
Nemčijo, kjer je ostal devet let. 
Ob delu v Nemčiji je opravil 
prekvalifikacijo za monterja vo-
dovodnih, centralnih in plinskih 
instalacij. Po vrnitvi v Slovenijo 
pa je, kot smo že navedli, leta 
1970 začel svojo samostojno 
obrtno dejavnost, ki ji je bil 
zvest kar dvaintrideset let. Leta 
1990 ustanovljeno podjetje 

Centralterm pa je ob upokojitvi 
v celoti prepustil sinu.

Franc Levačič je eden tistih 
obrtnikov in zvestih članov 
OZS, ki so v devetdesetih letih 
bili pomembni členi na podro-
čju poklicnega in mojstrskega 
izobraževanja. Svoje bogato 
strokovno in obrtniško znanje 
je nesebično prenašal na mla-
de in na tiste, ki so se odločili 
postati mojstri. Poudariti je 
potrebno, da je sodeloval pri 
izdelavi izpitnega kataloga za 
mojstra strojnih instalacij, še 
zdaj kot rečeno opravlja funkci-
jo predsednika izpitnega odbo-
ra. G. Levačič je leta 2002 postal 
še mojster strojnih instalacij, 
zato se lahko kot eden redkih 
obrtnikov pohvali kar z dvema 
mojstrskima nazivoma.

Zavzemal pa se je tudi za 
širitev dela in kakovosti v sekciji 
instalatejev energetikov, tako v 

okviru OZS, kot OOZ Ljubljana 
Šiška, kjer je bil pobudnik za 
njeno ustanovitev leta 1997 
in tudi njen prvi predsednik, 
pozneje pa je bil med usta-
novitelji sekcije vseh petih 
Ljubljanskih OOZ. Za spodbu-
janje dela v obrti je leta 2002 
prejel bronasto plaketo OOZ 
Ljubljana Šiška.

Čeprav je že v pokoju, 
je njegov vsakdan še vedno 
aktiven in ustvarjalen, saj še 
vedno pomaga pri vodenju si-
novega podjetja. Vsako leto pa 
ga lahko srečamo na svečani 
podelitvi mojstrskih diplom, ki 
je letos združeno z proslavo ob 
40 let OZS. Lepo je bilo z njim 
spregovoriti kakšno besedo in 
videti, kako iz njegovih besed 
in oči žari obrtniški duh in izku-
šnje, pridobljene z leti.

Leonida Polajnar

seli, če bi se v čim večjem številu 
odzvali in nam posredovali svoje 
predloge v naše uredništvo tudi 
za naprej, saj bi le tako bila rubri-
ka še zanimivejša. Vabimo Vas k 
sodelovanju oziroma posredova-
nju podatkov, saj bi radi predsta-
vili v vsaki naslednji številki revije 
enega instalaterja-energetika, ki 

že 30 let opravlja to delo. Lahko 
sami sporočite v naše uredništvo 
vaš kontakt in se bomo povezali z 
Vami, lahko pa predlagate znanca, 
stanovskega kolega, znanega obr-
tnika v svojem kraju. V tokratni 
številki predstavljamo g. Franca 
Levačiča, ki je še vedno aktiven in 
ustvarjalen.

Spoštovani bralci
revije Energetik! 
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v kopalnici mnogokrat pozabimo na 
okolje in ekološko ravnanje, zlasti pri 
splakovanju in umivanju. slovenija žal 
spada med tiste države, ki v sanitarne 
namene po večini še vedno uporablja 
pitno vodo. dnevno v odtok izplaknemo 
ogromne količine te vse bolj dragocene 
tekočine in le redko na to tudi pomislimo. 

gEbErit - inovativnE  
rEšitvE za priHodnost 
pLanEta

V podjetju Geberit se problematike rastoče porabe 
vode zavedajo že vrsto let. Ne le, da jim je z inovativnimi 
rešitvami, kot je varčno dvokoličinsko splakovanje, uspelo 
zmanjšati količino porabljene vode, tudi v proizvodnji stre-
mijo k čim večji ekološki naravnanosti. Vsa prizadevanja za 
okolje pa Geberit uspešno združuje in nadgrajuje tudi z 
vrhunskim dizajnom, ki v vašo kopalnico pripelje dovršeno 
estetiko in poseben pridih intimnega razkošja. Vse to z mi-
slijo na naravo in kakovost bivanja.

Ekološki smo  
lahko tudi v svoji  
kopalnici

Varčevanje z vodo in za-
viranje naraščajoče porabe 
vode sta za Geberit dve 
najpomembnejši nalogi, s 
katerima se uspešno spo-
pada že leta. Splakovanje 
wc-ja je pravzaprav velika 
potrata, a higienska nuja. 
V Geberitu so se s to teža-
vo spoprijeli na način, ki je 
prijazen tako do okolja kot 

uporabnika in razvili z vodo varčno tehnologijo splakova-
nja. Z dvokoličinskim splakovanjem in tehniko splakovanja 
s stop tipko, za prekinitev toka vode, je Geberit v svoji pa-
nogi kot pionir postavil nove standarde. Vse bolj priljubljeni 
Geberitovi podometni splakovalniki tako omogočajo varč-
nejše dvokoličinsko splakovanje, nastavljivo količino vode 
in stop varčevalno tipko za prekinitev toka vode. V varčnosti 
pa se jim pridružujejo tudi nadometni splakovalniki, ki prav 
tako omogočajo manjšo porabo vode. 

Prihranimo vodo z Geberitovimi varčnimi 
sistemi splakovanja

Varčni Geberitovi splakovalniki omogočajo dvokoličin-
sko splakovanje s 3 ali 6 litri in v primerjavi s standardnimi 
9-litrskimi splakovalniki prihranijo ogromno vode, tudi več 
kot 60%. Možna je tudi nastavitev količine vode, ki jo že-
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limo porabiti pri splakovanju. Še varčnejša pa je aktivirna 
stop tipka, ki omogoča, da lahko sami prekinemo izpiranje 
in porabimo le najnujnejšo količino vode. Do leta 2006 so 
Geberitovi splakovalniki s tehnologojo dvokoličinskega iz-
piranja ali aktivirno tipko stop, ki jih izdelujejo od leta 1998 
in se uporabljajo še dandanes, pomagali prihraniti več kot 
4.500 kubičnih metrov vode. 

Ekologija in estetika obenem
Ob varčnih in trendnih podometnih splakovalnikih pa 

so na voljo tudi čudovite aktivirne tipke Sigma, ki kopalnici 
dodajo pridih elegance in estetike. Tipke za splakovanje 
so delo priznanega švicarskega oblikovalca Christopha 
Behlinga, ki se še posebej rad ukvarja z oblikovanjem izdel-
kov, ki zmanjšujejo porabo energije. 

Z mislijo na okolje 
tudi v javnih  
prostorih

Strokovnjaki pri Geberitu 
so šli z mislijo na okolje še 
dlje, predvsem v javnih pro-
storih, kjer voda mnogokrat 
teče v nedogled. Rešitev je 

seveda v elektronskih senzoričnih splakovalnikih in armatu-
rah za umivalnike. Voda priteče le takrat, ko jo potrebujemo 
in se nikoli ne pozabi zapreti, poleg tega pa lahko moč cur-

ka in temperaturo vode v pipah prilagodimo in še dodatno 
varčujemo. 

Pri elektronski, sen-
zorski armaturi za umi-
valnike se tok vode kr-
mili elektronsko in brez 
dotika, kar povečuje 
higiensko vrednost, 
predvsem pa učinkovit 
prihranek vode. Na vo-
ljo so različni načini de-
lovanja, kot je program 
za prihranek vode ali 
program za prihranek 
energije. Prav tako so 
varčni tudi Geberitovi 
pisoarji, pri katerih se 
ob povečani uporabi količina vode za splakovanje avtoma-
tično zmanjša le na en liter. Sanitarni sistemi Geberit so tako 
postali ekonomična rešitev za dom ali javne sanitarije, ki je 
hkrati tudi bolj prijazna do okolja. 

Ekološki pristop na vsakem koraku
Geberit pripisuje ekološkemu ravnanju velik pomen, o 

čemer priča tudi interni kodeks o postopkih za zaščito oko-
lja. To vodilo je trajna usmeritev podjetja, ki je upoštevana 
prav na vsakem koraku - od načrtovanja do razgradnje pro-
izvodov. Pri Geberitu se zavedajo že same pomembnosti 
materialov, ki jih uporabljajo za izdelke. Bistvenega pome-
na je bila uvedba  Life Cycle Assessments (LCA), ki Geberit 
usmerja pri razvoju okolju prijaznih izdelkov, ki imajo zato 
dolgo življenjsko dobo in so iz okolju prijaznih materialov, 
od začetka proizvodnje pa do izrabe, saj so vsi primerni za 
reciklažo. Sestavni deli izdelkov tako ne škodujejo našemu 
zdravju niti okolju. Vse tovarne Geberit se tako lahko po-
hvalijo s certifikati, skladnimi s standardi ISO 14001.

Geberit se je za varstvo okolja odločil zavestno in to 
opredelil tudi v svojem kodeksu ravnanja. Tako si v okviru 
okolje - varstvene politike postavljajo jasne cilje ter pri vseh 
dejavnostih in procesih upoštevajo kriterije za varstvo oko-
lja. S takšnim ravnanjem prispevajo svoj delež za zmanjša-
nje globalne problematike izpuščanja ogljikovega dioksida 
v ozračje in pomanjkanja vode. S šolanjem zaposlenih in 
posredovanjem svojega mišljenja poslovnim partnerjem 
in strankam pa ideje uspešno širijo tudi v svet in skrbijo za 
trajnostni razvoj na področju varstva okolja. 

 Tipka za WC Sigma50

Tipka za pisoar 
Sigma50-ročna

Več informacij na: 
www.geberit.si
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na srEčanjU UpravitELjEv 
o varčEvanjU  
z vodo in EnErgijo

V uvodnem delu sta navzoče nagovorila direktorja pod-
jetja MT merilna tehnika DDr. Helmut Gradischnik in njegov 
sin Christian Gradischnik, v nadaljevanju pa je podjetje 
na kratko predstavil gospod Franc Veselko.  MT merilna 
tehnika d. o. o.,  je bila ustanovljena leta 2001 v Mariboru. 
Prvi delilniki so se sicer poskusno vgrajevali že leta 1995 v 
Ljubljani, medtem, ko smo zakonski osnutek, ki je baziral na 
rezultatih meritev, dobili šele leta 2003.

Podjetje se ukvarja z vsemi vprašanji in rešitvami na 
področju porabe toplotne energije v večstanovanjskih 
zgradbah. Obenem  so tudi kompetenten partner vseh 
lastnikov nepremičnin, uporabnikov stanovanjskih stavb, 
komunalnih podjetij, dobaviteljev energije in inštalaterjev, 
v primeru, ko gre za dobavo in montažo ustreznih meril-
nih (delilnih) naprav. Zraven tega pa podjetje MT merilna 
tehnika ponuja upraviteljev stavb široko paleto storitev 
pri spremljanju, odčitavanju in obračunavanju stroškov 
ogrevanja, kot tudi pri obračunu tople in hladne vode po 
dejanski porabi.

V nadaljevanju so bili na kratko predstavljeni tudi izdel-
ki.

Elektronski nadomestni vodni števci za daljinsko odčita-
vanje v večstanovanjskih stavbah  so v bistvu vodni števci 
za hladno in toplo vodo, s pretokom 1,5  in 2,5 kubičnih 
metrov na uro . Vodomeri zagotavljajo izredno natančnost 
meritev.

Ob vodnih števcih pa so na voljo tudi merilniki toplotne 
energije na neposredno ali daljinsko odčitavanje, v kom-
paktni, split in kombinirani izvedbi.

MT merilna tehnika je uradni zastopnik vzhodne Evrope 
za dobavo in vgradnjo velikih ter malih merilnikov ali vodo-
merov podjetja METRIMA.

Švedsko podjetje METRIMA je prvo na svetu razvilo 
merilnike toplotne energije. Danes je več kot 2 milijona me-

v iztekajočih se dnevih meseca septembra, 

je v mariborskem hotelu betnava potekalo 

srečanje upraviteljev večstanovanjskih 

objektov v organizaciji podjetja mt merilna 

tehnika. predstavitve se je udeležilo več kot 

30 upraviteljev večstanovanjskih objektov 

in predstavnikov  podjetij, kot so staninvest, 

tamstan, jnz slovenske konjice, sz atrij Ce-

lje, stavbar Lendava, Upra – stan, Uniprim…
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rilnikov omenjenih podjetij v uporabi po 30 državah, letna 
prodaja pa znaša 50.000 kosov.

V Sloveniji imamo vgrajene merilnike v več kot 300 
objektih. Program obsega mehanske in ultrazvočne meril-
nike – slednji merijo izredno natančno. Napake pri merjenju 
so zelo majhne.

V Sloveniji se je dolgo časa obračunavala poraba vode 
in toplote neodvisno od dejanske porabe, kar je imelo za 
posledico pogosto nesorazmerno visoke stroške.

Obračunavanje stroškov ogrevanja in vode po dejanski 
porabi, je najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje porabe in 
s tem tudi stroškov za energijo in vodo. Ne nazadnje pa 
varčnost pri ogrevanju in porabi vode manj obremenjuje 
okolje, saj se je treba zavedati, da so okoljevarstveni pred-
pisi čedalje strožji.

Ob koncu predstavitve,  je vodja pisarne podjetja MT 
merilna tehnika Janja Kocbek, podala obrazložitev obraču-
na stroškov ogrevanja in vode po dejanski porabi. Obstajajo 
letni, mesečni in vmesni obračuni, v podjetju MT merilna 
tehnika pa se trudijo, da bi bili obračuni čim bolj pregledni. 
Privarčevani delež porabe vode v določenem večstano-
vanjskem objektu, se giblje med 15 in 35 % ali več.

Za vsakim sklopom predavanj je sledila diskusija, po 
zaključku predavanja pa še ogled krajšega filma in skupno 
kosilo.

(foto o.p.)
Olga Poslek
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Podjetje Sikla je že leta 1993, in to 
kot eno prvih na tem področju, prejelo 
certifikat DIN ISO 9001. S tem je podje-
tje dobilo tudi potrditev svojega obse-
žnega in učinkovitega sistema vodenja 
kakovosti.

Uspešnost podjetja Sikla temelji na 
zaslugah naših zaposlenih, zato spod-
bujamo inovativno delovno klimo, za 
poslovni in osebni razvoj. Filozofija 

nov čLan pEčata  
kakovosti sikLa – sistEm 
konstrUkCij za kLimatE in 
HLadiLnE agrEgatE

našega podjetja je, da kontinuirano 
razvijamo izdelke, storitve in sisteme 
ter preko odlične kakovosti, dolgoroč-
no izpolnjujemo pričakovanja svojih 
strank.

Kupcem smo blizu,  
ker smo prisotni na medna-
rodnih trgih

Z našo mrežo podružnic in za-
stopstev v Evropi in tudi preko naših 
partnerjev na trgih izven Evrope smo 
našim kupcem na voljo z našo obsežno 
ponudbo domačih in mednarodnih 
projektov.

Pečat kvalitete Sikla
Sikla z inovativnimi sistemi izdelkov 

in individualnimi rešitvami ustvarja 
učinkovite povezave za stavbno tehni-
ko, industrijske naprave in inženiring. 
Pečat kvalitete Sikla je sinonim za 
inovativnost, profesionalne storitve 
načrtovanja in hkrati servisni paket, 
prilagojen potrebam strank.

Naša inovativnost ter kompeten-

tnost pri načrtovalnih in servisnih sto-
ritvah, sta podlaga za zanesljivost in 
kvaliteto podjetja Sikla. Naš nov pečat 
kakovosti združuje vse te tri dejavnike 
uspešnosti.

Inovativnost - zanesljive 
rešitve

Izdelki Sikla so sinonim za prihranek 
časa pri montaži, enostavnejšo name-
stitev in optimalne stroške. Razvoj no-
vih izdelkov poteka v duhu sistemske 
ideje, kar pomeni, da so vsi pritrdilni 
sistemi Sikla med seboj združljivi in 
uporabnikom nudijo prav vso svobo-
do, ki si jo želijo.

Načrtovanje - zmogljivo in 
kompetentno

Naši, za uporabo specializirani 
tehniki, vam nudijo profesionalno pod-
poro že v fazi načrtovanja in razpisa. 
S svojim znanjem narišejo risbe CAD, 
izdelajo kosovne sezname ter statične 
izračune in najdejo najbolj optimalno 
rešitev pritrditve.

Vzdrževanje - strankam 
prijazno in osebno

Z našim znanjem smo vam na voljo 
za kompetentno svetovanje pri vaših 
domačih in mednarodnih projektih. 
Zmogljiva distribucija razpolaga z 
odličnimi orodji, ki zagotavljajo indi-
vidualno obravnavo strank in obse-
žen svetovalni servis. Naš logističen 
koncept je jamstvo za kratke dobavne 
roke. Obsežno ponudbo storitev ne-
nehno prilagajamo zahtevam trga in 
naših strank.

Slika 1 - sistem Framo - Nova prilagodljivost v prostoru 
in času

Slika 2 - montaža konstrukcije je enostavna in hitra

14



November 2009
15



November 2009

Pečat kvalitete  
Sikla – prodajni programi

Najbolj prepoznavni prodajni 
program podjetja Sikla je sistem 
siConnECt. Podjetje Sikla d.o.o. je 
vodilno slovensko podjetje za prodajo 
montažnih elementov konzoliranja ozi-
roma obešanja za pritrjevanje vseh vrst 
in dimenzij cevi ter drugih elementov 
v industriji in nizki gradnji na vse vrste 
zidov in stropov.

Vsem je že tudi dobro poznan sis-
tem siaQUa, ki je namenjen odvodnja-
vanju ravnih streh in odvodnjavanju 
nizkih gradenj. V zadnjih treh letih smo 
odvodnjavanje uredili na več kot 200 
objektih (reference si lahko ogledate 
na spletni strani www.sikla.si). 

Z veliko hitrostjo se na slovenski 
trg prebija tudi sistem Framo, ki 
vam nudi največjo prostorsko prilago-
dljivost, najmanj dela pri vgradnji ter 

preizkušeno varnost. Framo 80 je več 
funkcijski montažni sistem za srednje 
velike obremenitve, ki prepričuje s 
svojimi neomejenimi možnostmi za 
tridimenzionalno povezovanje. Zaprti 
profil Framo odlikuje zelo visoka torzij-
ska togost, prilagajanje je brez stopenj-
sko in zanesljivo zaščiteno z oblikovno 
zaključenim povezovanjem. Inovativna 
tehnika povezovanja jamči izredno 
učinkovito vgradnjo. Na sliki 1 so pri-
kazane vsestranske prednosti sistema 
Framo.

Najnovejša novost prodajnega 
programa je sistem konstrUkCij za 
kLimatE in HLadiLnE agrEgatE, 
katerega odlikuje več prednosti. 
Montaža je enostavna in hitra, kot je 
to nazorno prikazano na sliki 2. Slika 3 
dokazuje, da nobena nosilnost za ome-
njen sistem ni prevelika, čeprav je teža 
same konstrukcije majhna. Sistem odli-

kujeta še fleksibilnost in hitra dostava. 
Slika 4 prikazuje, da je konstrukcija za 
klimate in hladilne agregate lahko tudi 
v viseči in ne samo v stoječi obliki.

Inovativni sistemski izdelki
Sikla sistemski izdelki nastajajo in 

se razvijajo znotraj kreativnih skupin, 
v sodelovanju z notranjimi in zunanji 
strokovnjaki. Izdelki ustrezajo najvišjim 
kakovostnim zahtevam, uporabnikom 
pa olajšajo delo, prihranijo čas in nudi-
jo varnost.

Naše izdelke izdelujejo dobavitelji, 
ki jih izbiramo sami in, ki ustrezajo stro-
gim kakovostnim zahtevam podjetja 
Sikla. To omogoča našemu podjetju hi-
ter in ustrezen odziv zahtevam tržišča. 
Vse Sikline izdelke odlikujeta, tako do-
delana tehnologija in visoka kakovost 
izdelkov, kot tudi uporabniško usmer-
jena zasnova.

Celovita oskrba: Z nami 
lahko računate!

Naša veriga storitev se prične že 
z razvojem izdelka. Z veliko močjo 
ustvarjanja novosti oblikujemo izdelke, 
ki so usmerjeni v prakso. Z našo inova-
tivno ponudbo izdelkov in prvovrstnim 
svetovanjem in oskrbo pridobite na 
vsaki stopnji projekta.

Pomoč vam nudimo pri načrtova-
njih in razpisih. Prevzamemo logistiko 
in jo, v primeru, da tako želite, izpelje-
mo skladno z vašimi predlogi. Svojo 
obsežno ponudbo storitev neprestano 
prilagajamo zahtevam tržišča.

Uspešno projektno delo
Arhitektom, inženirjem in načrto-

valcem je Sikla že dolgo časa dobro 
poznana – kompleksnejše in težje kot 
so zahteve, vse več se jih odloča za 
Siklo. Poznana po svoji visoki kakovosti 
in prvovrstnih stikih s strankami je Sikla 
dobro zastopana v okviru renomiranih 
projektov po vsem svetu.

Sikla proizvodi s svojo kvaliteto in 
našo ekipo že v fazi projektiranja in iz-
vedbe del nudijo enostavne rešitve, ki 
zadovoljujejo naše partnerje. Naš način 
dela je sodelovanje že v fazi projektira-
nja objekta in iskanja optimalnih rešitev 
skupaj s projektanti in izvajalci del.

Slika 3 - prilagodljivo za vsako nosilnost

Slika 4 - uporabno in učinkovito tudi v viseči obliki
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Sončna energija je neizčrpen vir energije, zato 
je eden glavnih upov človeštva za njegovo oskrbo 
z energijo v prihodnosti. Izkoriščanjem pasivne in 
aktivne sončne energije lahko dosežemo energij-
sko neodvisno oskrbo stavbe s potrebno energijo. 
To pomeni, da nam lahko sonce zagotavlja vso po-
trebno energijo za ogrevanje in hlajenje, pripravo 
tople sanitarne vode ter električno energijo. Sistem 
energijsko neodvisne zgradbe sestavljajo naslednji 
sistemi:

•		 izkoriščanje	solarne	energije	s	pomočjo	PTI	-	
prosojne toplotne izolacije,
•		 priprava	tople	sanitarne	vode	s	pomočjo	SSE,	
hranilnika toplote in kotla na vodik (gorivne celice),
•		 difuzijske	absorpcijske	naprave		za	hlajenje,
•		 oskrba	 z	 električno	 energijo	 enosmerne	 in	
izmenične napetosti s pomočjo solarnih modulov 
(PV sistemi).

Razen  omenjenih sistemov obstajajo še realne 
možnosti  za  sezonsko shranjevanje energije s po-
močjo vodika (naprave za elektrolizo, ki proizvajajo 
vodik in kisik, ki se zbirata v ločene hranilnike).

Uporaba 
obnovLjiviH 
virov
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Učinkovito dUšEnjE 
UdarnEga zvoka s sistEmom 
pLavajočEga poda

 Hrup preveč obremenjuje okolje in negativno vpliva na 
splošno počutje ljudi. Obremenitev je začasna, tako po od-
stranitvi vira zvočnega onesnaženja oziroma hrupa prene-
ha tudi onesnaženje. Znano je, da kljub temu, da se s časom 
privadimo na hrup ali celo zaspimo v hrupnem okolju, se 
naše telo enostavno ne more 'izključiti'. Čeprav spimo, smo 
ob hrupu izpostavljeni telesni in posredno psihični obre-
menitvi. To pa med drugim povzroča tudi povišan krvni tlak 
in povišan srčni utrip. V krajšem obdobju hrup povzroča 
slabo razpoloženje zmanjšano koncentracijo, onemogoča 
sprostitev, slab bivalni standard, moti spanec in je eden od 
ključnih vzrokov za stres. Na daljše obdobje pa hrup lahko 
povzroči tudi določene zdravstvene probleme, kot so fizič-
ne okvare v človeškem organizmu in psihične težave. Da bi 
zagotovili dobro počutje in omogočili koncentracijo, je iz-
redno pomembna zvočna zaščita v domačem in delovnem 
okolju. Posebej nas moti hrup okolice, prometa, sosedov…, 
veliko manj pa hrup, ki ga povzročamo sami.

Vrste hrupa
Načeloma ločimo dve vrsti hrupa: hrup, ki se širi po zra-

ku in hrup, ki se širi po konstrukcijskih elementih. Slednjega 
imenujemo udarni zvok. Praviloma večjo zvočno izolativ-
nost dosegamo z večjo maso na enoto površine pregradnih 
sten ali stropov. To velja za izolacijo zvoka v zraku, medtem 
ko se moramo za izolacijo proti udarnemu zvoku posluže-
vati drugih prijemov. Osnovno pravilo zvočne izolacije proti 
udarnemu zvoku je preprečitev vstopa udarnega zvoka v 
masivno konstrukcijo zgradbe.

Zvočna zaščita medetažne konstrukcije
Najenostavnejša in cenovno najučinkovitejša zvočna 

zaščita masivne medetažne konstrukcije je izvedba plava-
jočega poda ali plavajočega estriha. Že samo ime pove, da 
konstrukcija celotnega estriha (debeline od 4 cm do 6 cm in 
v izjemnih primerih tudi več), plava v izolaciji (v tem prime-
ru zvočni in povečini hkrati tudi toplotni izolaciji). Izolacija 
je nameščena pod cementnim estrihom po celotni površini 
in tudi v bočni smeri tako, da se cementni estrih v nobeni 

točki ne dotika masivne konstrukcije. S tem preprečimo 
togi stik, ki pomeni drastično poslabšanje zvočne izolativ-
nosti. Za zvočno izolacijo v bočni smeri plavajočega poda 
do stene uporabimo FRAGMAT STIROTRAK. Odvečno širino 
odrežemo šele po vgrajeni zaključni talni oblogi. Da cemen-
tni estrih ne bi zapolnil prostora med ploščami, namestimo 
na izolacijske plošče zaščitno folijo. Naj znova poudarimo, 
da morajo biti v sistemu plavajočega poda pohodna tla v 
celoti ločena od masivne konstrukcije s slojem elastičnega 
izolacijskega materiala.

Pazimo, da vse potrebne instalacije (cevi ogrevanja, to-
ple in hladne vode…) vodimo v sloju toplotne izolacije. Če 
je le mogoče, se vodenju instalacij v sloju zvočne izolacije 
izogibamo, da ne bi povzročili zvočnih mostov in s tem iz-
ničenje zvočne izolativnosti. Vse instalacijske napeljave in 
razvode moramo kvalitetno proti zvočno in proti vibracij-
sko izolirati.

Drugi vplivi na prenos udarnega zvoka
Tudi mehka finalna talna obloga lahko pripomore k 

večji zvočni izolativnosti (za približno 3 dB). Spuščeni strop 
s spodnje strani medetažne konstrukcije prav tako zmanj-
šuje nivo hrupa v spodnjem prostoru. Takšno reševanje 
udarnega zvoka je žal manj učinkovito, saj ne preprečuje 
vstopa udarnega zvoka v konstrukcijo. Omenjeni rešitvi 

sistem zvočno izolirnega plavajočega poda je učinkovita  
izolacija proti udarnemu zvoku medetažnih konstrukcij
dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad., FRAGMAT TIM d.d., 
roman.kunic@fragmat.si

Sistem zvočno izolativnega plavajočega poda s slojem zvočno izolativne 
plošče in pod njo dodatnega toplotno izolativnega sloja toplotne izolacije v 
katerem je speljan razvod instalcij. 
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pa ne moreta v celoti rešiti problema zvočne izolativnosti 
medetažne konstrukcije proti udarnemu zvoku.

Vemo tudi, da imajo masivne nosilne konstrukcije za-
nemarljivo sposobnost zvočne izolativnosti dušenja udar-
nega zvoka – reda velikost nekaj dB na 10m masivne kon-
strukcije. Izvor udarnega zvoka je lahko hoja, hoja s trdimi 
petami, premikanje stolov, pohištva, tresljaji gospodinjskih 
aparatov ali udarjanje drugih trdih predmetov ob tla ali 
stene in gradbeno instalacijski posegi (dolbenje, vrtanje, 
odstranjevanje….).

Površinska masa estriha v sistemu plavajočega poda 
mora biti vsaj 70kg/m2 ali več (pri večjih masah dosežemo 
nekaj večjo izolativnost proti udarnemu zvoku – če pove-
čamo maso cementnega estriha za dvakrat, doprinesemo k 
4 – 5 dB večji izolativnosti proti udarnemu zvoku).

Merske enote in količine
Zvočna izolativnost je odvisna od dinamične togosti 

(s' – enota MN/m3) izolacijskih plošč. Čim nižja je vrednost 
dinamične togosti, tem večja je zvočna izolativnost. Dobri 
zvočno izolativni materiali imajo to vrednost pod 50 MN/
m3, izredno učinkoviti zvočno izolativni materiali pa pod 20 
MN/m3. Dinamična togost FRAGMAT STIROESTRIH T 33/30 
plošč je pod 25 MN/m3, kar zagotavlja zmanjšanje nivoja 
udarnega zvoka za vsaj 27dB. Hkrati pa plošče odlikuje iz-
redna togost – sprememba debeline pod obremenitvijo je 
največ 3 mm.

1. Fragmat stirotrak, elastificirani stiroporni trak za 
preprečitev dostopa udarnega zvoka v bočni smeri 

2. Finalna talna obloga 
3. Lepilo
4. Cementni estrih
5. Zaščitna PE, HDPE ali PVC folija
6. Fragmat stiroEstriH t 33/30, elastificirana 

stiroporna plošča – zvočna izolacija proti udarnemu 
zvoku

7. Nosilna armirano betonska konstrukcija
8. Nosilni zid

Zvočna prevodnost oziroma raven udarnega zvoka stro-
pne konstrukcije se določi tako, da se z normiranimi udarci, 
ki jo proizvaja standardni vir udarnega zvoka vzbujamo 
stropno konstrukcijo. V prostoru pod njo merimo nivo udar-
nega zvoka. Jasno je, da stremimo za čim nižjim nivojem 
hrupa v spodnjem prostoru. Z upoštevanjem absorpcije 
zvoka v spodnjem sprejemnem prostoru računamo raven 
udarnega zvoka po enačbi:

Ln = Lu - 10logao/a 

L
n
 - raven udarnega zvoka (dB)

L
u
 - izmerjena raven udarnega zvoka (dB)

A - ekvivalentna absorpcijska površina sprejemnega pro-
stora (m2)
A

o
 - 10 m2

Predpisi o maksimalnih ravneh udarnega 
zvoka 

Maksimalne ravni udarnega zvoka predpisuje Pravilnik 
o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS št. 14/99). Če povzame-
mo standard vidimo, da mora biti zvočna prevodnost v od-
visnosti od zahtevnosti objekta manjša od 63, 58 ,53 in 43 
dB. Maksimalne dovoljene vrednosti ravni udarnega zvoka 
pa so podane z Lc

n,w
. Čim manjši je dovoljeni Lc

n,w
,
max

, tem 
bolj zahteven je objekt. Maksimalne dovoljene vrednosti 
ravni udarnega zvoka so prikazane tabeli št.1 (prikazano je 
samo nekaj posameznih konstrukcij, predvsem tiste, ki so 
namenjene za stanovanjske zgradbe).
 

Tabela 1: nekaj primerov maksimalno dovoljenih vrednosti ravni 
udarnega zvoka

Konstrukcijski sklop medetažne 
konstrukcije

Zvočna izolacija: maksimalne 
dovoljene vrednosti ravni 
udarnega zvoka: Lc

n,w 
(dB)

medetažna konstrukcija med 
stanovanjema

58 dB

medetažna konstrukcija med 
skupnimi prostori na podstrešju
(sušilnice shrambe) in stanovanjem 
pod njimi

58 dB

medetažna konstrukcija med 
stanovanjem in kletnimi prostori 
(shrambami stanovalcev), 
vhodnimi prostori, vežami, prehodi

58 dB

stopnišče, podesti in hodniki 63 dB

medetažne konstrukcije med 
stanovanjem in teraso ali lodžo nad
stanovanjem

58 dB

medetažna konstrukcija v 
enostanovanjskih vrstnih hišah ali 
dvojčkih

58 dB
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medetažna konstrukcija med 
stanovanjem in manj hrupnim 
gostinskim lokalom pod 
stanovanjem

63 dB

medetažna konstrukcija med 
stanovanjem in manj hrupno 
strojnico nad stanovanjem

43 dB

stopnišče, podesti in hodniki v 
enostanovanjski vrstnih hišah ali 
dvojčkih

58 dB

Zvočna izolacija masivnih standardnih medetažnih kon-
strukcij

Tabela 2: vrednosti za ekvivalentno raven udarnega zvoka 
standardne masivne medetažne konstrukcije brez plavajočega 

poda

Vrsta konstrukcije
Površinska masa  

(kg/m2)

Ekvivalentna raven 
udarnega zvoka: L

n,w,eq,R
 

(dB)

monta 200 83

armirano betonska 
plošča 12 cm

276 79

armirano betonska 
plošča 15 cm

345 76

armirano betonska 
plošča 18 cm

414 72

armirano betonska 
plošča 20 cm

460 71

 
Iz Tabele 2 je jasno razvidno, da nobena od standardnih 

konstrukcij, ki nima izvedenega plavajočega poda, ne zado-
voljuje zahtev po maksimalni dovoljenih ravneh udarnega 
zvoka Lc

n,w
 v skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti (Tabela 1).

V kolikor na takšno konstrukcijo vgradimo zvočno izola-
cijske plošče (n.pr. iz elastificiranega stiropora stiroEstriH 
t), dosežemo sledeče izboljšanje izolativnosti: 

Tabela 3: računske vrednosti izboljšanja izolacije pred udarnim 
zvokom za plavajoči estrih na masivni podlagi

Izvedba estriha: cementni estrihi po 
DIN 18 560 - drugi del s površinsko 

maso > 70 kg/m2 na plasti izolacije z 
dinamično togostjo

Izboljšanje izolacije pred 
udarnim zvokom: ΔL

w,R
 (dB)

s togo talno
oblogo

s talno oblogo, 
ki deloma duši 

udarni zvok
50 MN/m3 22 23

40 MN/m3 24 25

30 MN/m3 26 27

20 MN/m3 28 30

15 MN/m3 29 33

10 MN/m3 30 34

Širjenje udarnega zvoka lahko zmanjšamo: 

z izvedbo plavajočega poda, kjer betonski estrih položi- �
mo na različne izolacijske materiale: n.pr. izolacijske plošče 
iz ekspandiranega polistirena, to je materiala, namenjene-
ga zvočni in toplotni izolaciji,

z vgradnjo talne obloge,  �
z vgradnjo stropne obloge. �

Glavne lastnosti takšnih plošč so:
majhna sprememba debeline plošč ob obremenitvi (sti- X

sljivost do največ 3 mm),
majhna dinamična togost plošč (s¢ = 10 do 20 MN/m X 3), 

kar omogoča na masivnih stropovih zvočno izolacijsko iz-
boljšavo DL

W,R
 = 28 do 34 dB 

Praktični primer izračuna zvočne  
izolativnosti proti udarnemu zvoku

L'n,w,r = Ln,w,eq,r
 - ΔLw,r 

 
Ob upoštevanju varnosti v obliki dodatka 5dB in zaradi 

napak pri meritvah še dodatni varnostni faktor 2dB: 
 
L'n,w,r = Ln,w,eq,r

 - ΔLw,r + 5 db + 2 db ≤ L'n,w,dop oz. L'n,w,max

 
V enačbi pomeni:

L'
n,w,R

 - raven udarnega zvoka celotnega konstrukcijskega 
sklopa, skupaj s plavajočim podom (dB) 
L

n,w,eq,R 
-

 
ekvivalentna raven udarnega zvoka konstrukcije 

brez plavajočega poda (dB) – Tabela 2
ΔL

w,R
 -

 
izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom (zmanjša-

nje ravni udarnega zvoka) zaradi namestitve plavajočega 
poda (dB) – Tabela 3
Lc

n,w 
- maksimalno dovoljena vrednost udarnega zvoka (dB)

 

- Tabela 1

 Vgrajene izolacijske plošče dušijo udarni zvok. Vrednost 
dušenja udarnega zvoka je opredeljena s koeficientom 
L

n
,
wdop

, kar predstavlja normirano raven zvoka.

Za praktični primer izberimo medetažno konstrukcijo 
med dvema stanovanjema. Po Pravilniku o zvočni zaščiti 
stavb (Ur.list SR 14/99) je maksimalna dovoljena raven 
zvoka Lc

n,w 
= 58 dB (Tabela 1). Za armirano betonsko plošče 

debeline 15 cm znaša L
n,w,eq,R 

= 76dB (Tabela 2), kar je več kot 
Lc

n,w
 = 58dB in pomeni, da konstrukcija brez plavajočega 

poda ne ustreza. Zato ji dodamo elastični sloj – sistem pla-
vajočega poda (sloji si sledijo od zgoraj navzdol):

finalna talna obdelava, �
cementni estrih, �
zaščitna PE, HDPE ali PVC folija, �
stiroEstriH t 33/30 � , elastificirana stiroporna plošča 

– zvočna izolacija proti udarnemu zvoku.

Za elastificirani stiropor stiroEstriH t 33/30 velja 
vrednost dinamične togosti (s¢) 18 MN/m3, torej spada v 
razred dinamične togosti s¢ = 20 MN/m3. Po Tabeli 3 znaša 
izboljšanje zvočne izolacije za toge obloge ΔL

w,R
 = 28dB.

L
n,w,R

 = L
n,w,eq,R 

- DL
w,R

 + 5dB + 2dB = 76dB – 28dB + 5dB + 
2dB = 55 dB < Lc

n,w 
= 58dB
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viri: 

Pravilnik o zvočni zaščiti zgradb (Ur.list RS 14/99)•	

Odredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list •	

RS 45/95

Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz •	

lastnosti sestavnih delov – 1.del: Izolirnost pred zvokom v zraku 

med prostori (SIST EN 12354 – 1: 2001)

Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz •	

lastnosti sestavnih delov – 2.del: Izolirnost pred udarnim zvokom 

med prostori (SIST EN 12354 – 2: 2001)

Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz •	

lastnosti sestavnih delov – 3.del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz 

zunanjosti (SIST EN 12354 – 3: 2001)

Akustika – Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in •	

zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 1.del: Izolirnost pred 

zvokom v zraku (SIST EN ISO 717 – 1: 1997)

Akustika – Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in •	

zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 2.del: Izolirnost pred 

udarnim zvokom (SIST EN ISO 717 – 2: 1997)

SIST DIN 4109•	

SIST EN 13163•	

DIN 18164•	

smernice nemških in avstrijskih združenj•	

Za informacije o FRAGMAT-ovih 

izdelkih in sistemih, pravilni izbiri 

materialov in vgradnji sistemov,  

se za brezplačni nasvet  

obrnite na internetno stran  

www.fragmat.si.
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in pregleda porabe energije ter ustvari-
ti lastne načine pregledov in nastavitev.                                                              
Rokovanje s to regulacijo je tako eno-
stavno, da je napredno.

Nova napredna regulacija je še zlasti 
dobrodošla tistim, ki ne želijo izgubljati 
časa za nastavljanje in odčitavanje po-
datkov.

Toplotne črpalke NIBE F1145/F1245 
imajo visoke izkoristke (COP) predvsem 
zaradi visoko učinkovitega kompre-
sorja v dobro zasnovanem hladilnem 
sistemu. Vgrajene imajo tudi nizkoe-
nergetske obtočne črpalke in fleksibil-
ne cevi za dušenje prenosov šumov. Vsi 
priključki ogrevanja in vira toplote so 
na vrhu toplotne črpalke, tako je lažja 
dostopnost in manjša poraba prostora. 

Priključite jo lahko na vsak nizko-
temperaturni ogrevalni sistem.

Drago Škantelj                                                                                                                       
KNUT d.o.o. 

Švedski proizvajalec NIBE vlaga 
velik del svojih prihodkov v razvoj 
vedno učinkovitejših, uporabniku in 
okolju prijaznih toplotnih črpalk. Novi 
toplotni črpalki zrak/voda  NIBE SPLIT, z 
revolucionarnimi rešitvami, sta se sedaj 
pridružili še toplotni črpalki medij/voda 
(ali voda/voda) FIGHTER 1145 in 1245. 
Predvideni sta za ogrevanje stanovanj-
skih hiš, večstanovanjskih objektov in 
manjših industrijskih objektov. Imajo 
močno ogrodje z dobro zvočno izoli-
ranimi stranicami in kompresorskim 
delom, zaprtim v dodatno izolirano 
ohišje, kar znižuje šumnost, predvsem 
pa omogoča hiter in enostaven servis.

Nove toplotne črpalke so prila-
godljive, z naprednim krmiljenjem, 
uporabiti pa jih je mogoče v različnih 
sistemskih rešitvah. Vir toplote je lahko 
klasični ali kompaktni zemeljski ko-
lektor, energetski stebri (novost KNUT 
d.o.o.), energetska vrtina, površinska 
voda ali podtalnica, pri kateri pa je 
potreben vmesni sistem s toplotnim 
prenosnikom. Za dodatno ogrevanje 
(ogrevalne konice) je v toplotni črpalki 
standarno vgrajen stopenjski električni 
grelnik. Toplotni črpalki pa lahko v ta 
namen priključimo tudi kotel na olje, 
plin ali daljinsko ogrevanje.

Večina ve, da se s toplotnimi črpal-
kami zniža poraba energije, ogrevanje 
pa je cenejše. Toda ali vam je tudi 
znano, da je poraba energije za pogon 
toplotne črpalke lahko do 80% nižja kot 
poraba energije za ogrevanje vaše hiše. 
Poleg tega je uporaba toplotnih črpalk 
zelo enostavna. Nove toplotne črpalke 
NIBE F1145/F1245 imajo na primer velik 
zaslon regulacije z osvetlenim ozad-
jem, ki omogoča dober pregled in na-
stavitve ogrevanja v revolucionarnem, 

novE topLotnE  
črpaLkE

barvnem načinu, s simboli in z novimi, 
uporabniku prijaznimi meniji.  

Napredna regulacija zagotavlja 
zanesljivo in energetsko učinkovito 
ogrevanje. Omogoča enostavni način 
nastavitev temperatur, časov delovanja 

nibE spLit
toplotna črpalka zrak/voda

nibE F1245
toplotna črpalka medij/voda

Tako enostavna regulacija, da je napredna
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ionizaCija 
vodE

IONIZACIJA vode je postopek, ki po čiščenju 
vode spremeni tudi njen pH.

Preprosto povedano to pomeni, da voda prido-
bi sposobnost, da iz naših teles odstranjuje »zakisa-
nost«, ki je posledica hitre prehrane in sodobnega 
življenjskega tempa, stresa ter naporov.

Vsi ti dejavniki in onesnaženje v okolju žal spre-
minjajo življenjski ritem in pogoje, v katerih biva-
mo, kar se kaže tudi v spremenjenem delovanju 
naših organizmov in v pojavu sodobnih bolezni.

Ionizirana bazična voda učinkuje za vse genera-
cije. Je odlična podpora lastni vitalnosti, saj s pre-
prosto dnevno uporabo nevtraliziramo posledice 
življenjskih in delovnih obremenitev. 

Skozi bazični pH in hidracijo telesa si dvignemo 
storilnost in sposobnost hitre regeneracije.
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Talno ogrevanje
Sistemi talnega ogrevanja ne veljajo več za razkošje, 

ampak predstavljajo udobnost in prepričanje, da so sistemi 
funkcionalni in učinkoviti. Najprej je treba povedati, da je 
talno ogrevanje zdravo. Talno ogrevanje je odličen ogreval-
ni sistem za ljudi, ki trpijo za alergijami, saj ni dvigovanja 
prahu. Prijetna površinska toplota, ki jo oddajajo Uponorjevi 
sistemi talnega ogrevanja, deluje na telo direktno, brez 
vmesne faze segrevanja zraka v prostoru. Rezultat tega je, 
da je doseženo enako udobje, vendar pri nižji temperaturi 
v prostoru (približno 2 °C). To predstavlja korist za zdravje 
ljudi, kajti tople noge in hladna glava sta tisti stvari, ki jih 
zahteva človeško telo za dobro počutje.

Glede na vidike rasti cen energije in naraščanja po-
membnosti varovanja okolja, predstavljajo Uponorjevi sis-
temi talnega ogrevanja dodatno prednost: talno ogrevanje 
zmanjšuje rabo energije za do 12% in tako samo pomaga 
pri znižanju stroškov. Poleg tega, nižje dovodne tempera-
ture, omogočajo uporabo okolju prijaznejših ogrevalnih 
sistemov.

Uponor večplastna cev (MLCP)
Posebnost Uponorjeve MLC cevi je v tem, da je cev 

rdeče barve in da je izključno namenjena za sisteme plo-
skovnega ogrevanja (talno, stensko, …). Uponor MLC cev 
je sestavljena iz prekrivno vzdolžno varjene aluminijaste 
cevi z notranjim in zunanjim slojem visoko temperaturno 
obstojnega polietilena skladnega z nemškim standardom 
DIN 16833. Vsi sloji so med seboj trajno povezani z veznim 
slojem. Posebna tehnika varjenja zagotavlja visoko zaneslji-
vost.

S to pet-plastno cevjo, so v Uponorju razvili napreden 
izdelek, ki združuje prednosti kovinske in plastične cevi in 
istočasno izloča slabosti obeh materialov.

Ključne prednosti Uponor MLC cevi:
združuje prednosti kovinskih in plastičnih cevi �
brez nalaganja oblog �
absolutna difuzijska tesnost na kisik �
korozijska odpornost �
toplotni raztezek je podoben kovinskim cevem �
majhna masa �

oblikovna stabilnost po krivljenju �
dolga življenjska doba �
enostavna, hitra in zanesljiva montaža  �
maksimalna obratovalna temperatura (trajna):  � 60 °C
maksimalen obratovalni tlak (trajen):  � 6 barov
barva cevi:  � rdeča

Pritrjevanje cevi na podlago
Pri Uponorju so na voljo različni načini pritrjevanja cevi 

na podlago. Izbira je popolnoma odvisna od situacije na sa-
mem objektu in tudi od tega, kako učinkovit sistem talnega 
ogrevanja želimo imeti. 

Držalo cevi

Kabelske vezice

Pritrdilec cevi

Pritrdilna plošča brez izolacije

zagotavLjanjE 
UgodnE kLimE v prostorU

Struktura večplastne MLC cevi
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Sistemska plošča z izolacijo

Samolepilna pritrdilna plošča

Suhomontažna plošča

Sevalna pločevina

Vsi načini pritrjevanja cevi, ki so namenjeni za mokro 
vgradnjo, so primerni za vgradnjo tako klasičnega cemen-
tnega estriha kot tudi anhidritnega samorazlivnega estriha. 
Odločitev je na strani investitorja. Na splošno pa velja, da 
se pri samorazlivnih estrihih lažje in bolj zanesljivo doseže 
popolna oblitost cevi, kar pripomore k boljši toplotni oddaji 
tal.

Novost pri sistemskih ploščah
V letošnjem letu je Uponor ponudil slovenskemu trgu 

tudi sistemsko ploščo z izolacijo (TECTO). Na voljo sta dve 
debelini toplotne izolacije: 11 mm in 30 mm (razmak med 
čepki je 50 mm). Sistemska plošča ima vgrajen prekrivni rob, 
ki omogoča trden in vodotesen stik z naslednjo sistemsko 
ploščo. Sistemske plošče z izolacijo omogočajo vgradnjo 
PE-X cevi od dimenzij 14 – 17 mm ter večplastnih MLC cevi 
dimenzij 14 in 16 mm. Na voljo je tudi raznolik dodaten pri-
bor, ki pripomore k sistemski rešitvi izdelave kompletnega 
talnega ogrevanja.

Poleg navedenega, 
ponuja Uponor široko 
paleto proizvodov za 
sistem vodovoda, radi-
atorskega ogrevanja in 
ploskovnega ogrevanja 
(razdelilci, regulacija, ...). 
Za detajlne informacije 
pokličite podjetje TITAN 
d.d., ki je uradni zasto-
pnik firme Uponor v 
Sloveniji.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Sistemska plošča z izolacijo in prekrivnim 
robom
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Vodilno podjetje na področju teh-
nološkega razvoja toplotnih črpalk, saj 
je odgovorno za veliko večino inovacij 
in izboljšav sistemov. Kakovost toplo-
tnih črpalk OCHSNER potrjujejo tudi 
testi neodvisne švicarske institucije 
»Wärmepumpen-Testzentrum WPZ«, 
ki jih uvrščajo v sam vrh po kvaliteti, 
ekonomičnosti in zanesljivosti obrato-
vanja. 

Podjetje ponuja končnemu upo-
rabniku celovito rešitev, vključno s 
sistemom kontrole kakovosti in sledlji-
vostjo proizvodov v sami proizvodnji 
ter na terenu. Za kvaliteten in učinkovit  
sistem je poleg  kvalitetne  toplotne  čr-
palke potrebna tudi kvaliteta izvedbe, 
ki jo lahko zagotovi samo izobražen in 
izkušen izvajalec, ki ima neomejeno 
podporo pri proizvajalcu opreme. 

visoko kakovostnE 
topLotnE črpaLkE oCHsnEr

Proizvodni program podjetja 
obsega toplotne črpalke za pripravo 
sanitarne vode, gretje   in reverzibilne 
toplotne črpalke za gretje in hlajenje. 
OCHSNER toplotne črpalke omogočajo 
črpanje toplote iz vode, zemlje ali zra-
ka. V ponudbi tako najdemo toplotne 
črpalke za pripravo sanitarne vode z 
grelno močjo od 2.2 kW do 5.1 kW  in 
zalogovnikom 300L, toplotne črpalke 
za ogrevanje in hlajenje prostorov, 
bazenov ali večjih poslovnih zgradb, 
grelne moči od 7 kW do 100kW in čr-
palke večjih moči od 100 kW do 1.9 MW 
za ogrevanje hotelov, šol, telovadnic in 
večjih prostorov.

OCHSNER toplotne črpalke odlikuje: 
•	 visoko	grelno	število	–	COP,
•	 temperatura	vode	do	65º C brez  
 dogrevanja,

•	 varno	in	tiho	delovanje,
•	 dodatna	možnost	gretja	sanitarne		
 vode,
•	 zanesljivo	delovanje,
•	 povezljivost	z	zunanjimi	napravami,
•	 vgrajene	kvalitetne	komponente.

Predstavitev sistema z 
direktnim uparjanjem

Takšno ogrevanje omogoča naj-
nižje stroške delovanja med vsemi 
kolektorskimi sistemi, saj lahko upora-
bimo kar 4/5 energije iz okolja. Hladilno 
sredstvo v kolektorju je plin (R 407 C), ki 
neposredno kroži skozi kompresor. Pri 
tem ni potrebno uporabiti dodatnega 
toplotnega prenosnika (ni toplotnih 
izgub na toplotnem prenosniku), kot 
pri sistemih z mešanico glikola in vode. 
Kolektor je iz predizoliranih bakrenih 
zank preseka 12 mm (dolžina ene zan-
ke je 75m), zaščitenih pred korozijo 
in ostalimi vplivi iz okolja. Polaganju 
bakrenega kolektorja je potrebno po-
svetiti dodatno pozornost, saj mora biti 
vsaka zanka položena tako, da v njej ne 
zastaja olje iz kompresorja, kar je zelo 
pomembno za mazanje gibljivih delov 

oCHsnEr, proizvajalec toplotnih črpalk s 35-letno tradicijo  
in več kot 85.000 izvedenimi referencami. 

Zemeljski kolektor

Toplotne črpalke OCHSNER
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v kompresorju. Zbirni jašek 
mora biti tako na najnižji točki 
kolektorja. 

Prednosti takšnega 
sistema so:
- varno in tiho delovanje za 
radi zanesljive tehnologije,
- deluje tudi kot klimatska  
naprava za aktivno hlajenje v 
poletnih mesecih,
- pretočna temperatura do 
65°C,
- primerno tudi za starejše 
sisteme ogrevanja z radiatorji,
- nižji stroški delovanja kot 
pri sistemu, ki uporablja za 
hladilno sredstvo glikol,
- najvišje grelno število COP 
med vsemi sistemi ogrevanja 
s toploto iz zemlje,
- varno hladilno sredstvo 
R407C, ki ni vnetljivo, toksično 
ali ozonsko nevarno,
- s kolektorskim sistemom 
ni težav niti pri najnižjih 
temperaturah,
- možnost ogrevanja 
tople vode za gospodinjsko 
uporabo ali gretje bazena.

Več informacij na 
spletnem naslovu 

www. 
toplotnecrpalke.si.

Priprava terena za zemeljski kolektor
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CEntimEtri so 
pomEmbni!

Izolacija fasade
Skozi zunanje zidove in odprtine se izgublja polovica 

energije, potrebne za ogrevanje stavbe, nezadostna toplo-
tna izolacija le-teh pa je vzrok za neudobne, nezdrave in 
nekvalitetne pogoje bivanja tako pozimi, kot poleti. 

Vrsto in debelino izolacije moramo izbrati glede na 
podnebne in klimatske razmere. Zaradi vedno ostrejših 

predpisov, predvsem pa zaradi varčevanja z energijo, naj bi 
bila debelina izolacije, ki jo vgrajujemo, 12 cm. Z izolacijo 
debeline 12 cm na zid iz opeke debeline 30 cm dosežemo 
koeficient toplotne prehodnosti približno U =0,25 W/m2K, 
to pa je vrednost, ki ustreza vsem zahtevam standardov, 
v primerjavi z zidom iz opeke debeline 30 cm brez izolaci-
je, ki ima koeficient toplotne prehodnosti U=1,45 W/m2K. 
Izolacijski materiali se razlikujejo v načinu vgradnje in neka-
terih drugih značilnostih, na podlagi katerih se mora inve-
stitor odločiti, katera toplotna izolacija je najbolj primerna 
za določen objekt.

Za naše področje pa se priporoča vgradnja izolacije de-
beline  12 cm, za zunanje opečne zidove debeline 29 cm. 

Pri vseh izvedbah fasad moramo paziti na dobro izolaci-
jo toplotnih mostov (balkonskih plošč, obrob okoli vzidanih 
oken, ...), kjer je treba natančno položiti toplotno izolacijo, 
saj toplotni mostovi močno vplivajo na toplotne izgube. To 
je včasih dokaj zamudno in nehvaležno delo, vendar pa z 
njim preprečimo kasnejše nastajanje plesni po vogalih pro-
storov, ob oknih, balkonskih ploščah.

Poleg izolacije obodnih zidov, je hkrati tudi pomembna 
izolacija strehe. Pri strehi lahko pozimi izgubljamo skoraj 
tretjino vse izgubljene energije. Za toplotno izolacijo stre-
he je bistvenega pomena, ali imamo bivalno ali ne bivalno 
podstrešje. 

Izolacija  
podstrešja

Za toplotno izolacijo 
strehe je bistvenega po-
mena, ali je podstrešje 
bivalno. Če v prostoru 
pod streho ne bivamo, 
v njem ne potrebujemo 
ustrezne klime in izola-
cija strehe ni potrebna, 
pač pa moramo izolirati 
tla podstrešnega pro-
stora. Izolacija tal je ob-

Več toplotne izolacije – nižji stroški ogrevanja

naše podjetje si prizadeva informirati vse 
stanovalce v večstanovanjskih stavbah, 
kako varčevati in biti prijaznejši do okolja. 

toplotna izolacija stavbe prispeva pomem-
ben del k energijski varčnosti in dobremu 
počutju. s pravilno izbiro toplotne izolacije 
preprečimo prehitro ohlajanje stavbe 
pozimi, poleti pa prehitro segrevanje.

Sedež podjetja, Žolgarjeva ulica 17, Maribor.
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čutno cenejša od izolacije cele strehe. Najhitreje opravimo 
izolacijo tako, da na tla podstrehe preprosto položimo 25 
centimetrov izolacijskega materiala. Priporočamo, da je ma-
terial negorljiv. Tal ne izoliramo zaradi klime v podstrešnem 
prostoru, pač pa zato, da prek stropa zgornjega nadstropja 
ne bo uhajala toplota. 

Če podstrešni prostor uporabljamo za shranjevanje 
različnih stvari in ga zato občasno obiščemo, moramo 
premisliti o pohodnosti izolacijske plasti. Večina izolacijskih 
materialov namreč ni odporna na obremenitve, ki nastajajo 
pri hoji, in se zato lomi ali kako drugače propada, vrednost 
izolacije pa pada po vsakokratni hoji po njej. Če po pod-

Nova soseska Magdalena, 379 stanovanj in 24 poslovnih prostorov.
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strešju večkrat hodimo, je treba izbrati pohodne izolacijske 
materiale, primerne za izolacijo tal, jih zaliti s plavajočim 
estrihom ali čeznje položiti pohodne plošče vsaj tam, kjer 
bomo hodili. Za podstrešne prostore je najbolj primeren 
suhi estrih.

Vedeti je treba, da s takšnim načinom izolacije stropa 
proti podstrehi v prostoru pod podstreho pridobimo ugo-
dnejšo klimo. Prostor je toplejši in prijetnejši, potrebna 
energija za ogrevanje manjša. Sam podstrešni prostor pa 
nič ne pridobi, v njem vladajo podobne temperaturne raz-
mere kot zunaj.

Izolacija bivalnega  
podstrešja

Povsem drugačen in bolj poglobljen pristop zahteva 
izolacija strehe, če imamo podstrešni mansardni prostor 

namen uporabljati kot stanovanjski prostor. V ta namen 
moramo zagotoviti ustrezno klimo za prijetno bivanje, torej 
temperaturo okoli 20 °C in relativno zračno vlago nekje v 
obsegu od 40 do 60 odstotkov. To pa so precej visoke zah-
teve, če poznamo razmere tik pod streho. 

Streha je ogromna nagnjena površina, na katero velik 
del dneva sončni žarki padajo skoraj pod pravim kotom, 
posebej še na del strehe, ki je obrnjen proti jugu.  V vročih 
poletnih dneh lahko temperatura tik pod strešniki preseže 
80 °C, še posebej če so strešniki temno obarvani. V najbolj 
kritičnih poletnih dneh je temperaturna razlika med primar-
no in sekundarno stranjo izolacije kar 50 do 60 °C. Pozimi 
temperaturne razlike niso tako izjemne, v naših podnebnih 
razmerah največ 30 do 40 °C, v povprečju pa okoli 20 °C. 
Izolacijo strehe zato načrtujemo za poletne razmere in 
njeno vrednost tudi najbolj občutimo poleti, ko preprečuje 
prekomerno segrevanje stanovanja pod streho. 

Potrebna debelina izolacijske plasti je bistveno večja od 
debeline izolacijske plasti, ki smo jo uporabili na zunanjih 
zidovih. Vedeti je treba, da že sam zunanji opečnati zid 
nekaj pripomore k nižji toplotni prehodnosti, na strehi pa 
takšnega zidu ni. Strešniki so zaradi majhne debeline slabi 
toplotni izolatorji, kovinski strešniki pa celo dobri toplotni 
prevodniki, poleg tega so tudi temperaturne razmere bolj 
ekstremne. Zato strokovnjaki priporočajo  izolacijo v debe-
lini od 25 do 30 centimetrov. 

Prav je, da pri pripravi podstrešja za bivanje ne poza-
bimo na paroprepustnost  sestave strešne konstrukcije. 
Vodna para tudi v tem primeru, podobno kot čez zunanji 
zid, prehaja prek plasti strešne izolacije navzven in se izgu-
blja v ozračju. Toda za to moramo poskrbeti s pravilno izbiro 
materialov tako, da prepustnost materialov za vodno paro 
narašča od znotraj navzven. Vsaka napaka se lahko maščuje 
z zastajanjem vodne pare, kondenzacijo in propadom izo-
lacijskega sloja. Zato načrtovanje  sestave paroprepustne 
strešne konstrukcije  zaupamo strokovnjakom, izvedbo pa 
samo uveljavljenemu podjetju z ustreznimi certifikati in 
izkušnjami. 

V veliki meri pa je prav od našega ravnanja odvisno, 
kako bomo vse to izkoristili in si zagotovili  nižje stroške in 
boljše  počutje v našem bivalnem okolju.     

Vojko Titan, dipl. ing. grad.
Upra-Stan d.o.o.

Ulica Moše Pijada, Maribor, obnova fasade z izolacijo 2009.

Vrazova ulica, Pobrežje, Maribor, obnova fasade in strešne kritine.
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Udobno, CEnovno Ugodno 
in okoLjU prijazno 
ogrEvanjE na LEsno 
biomaso

Les, kot ekološko prijazen energetski 
vir iz domačega okolja, prinaša številne 
pozitivne socialno-ekonomske in okolj-
ske rezultate, od stroškovne prednosti 
do zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, večje energetske neodvisnosti 
in povečanja interesa za upravljanje z 
gozdovi.

Podjetje BIOMASA d.o.o. zastopa 
avstrijsko podjetje Fröling, ki že preko 
40 let izdeluje najsodobnejše kotle na 
lesno biomaso. Preizkušena tehnologi-
ja Frölingovih kotlov zagotavlja maksi-
malne izkoristke in kar največ toplote 
ob minimalnih emisijah CO2. Kotli ob 
kurjenju proizvajajo enako količino 
CO2, kot nastaja ob trohnjenju lesa v 
gozdu, s tem pa izpolnjujejo najstrožje 
zahteve EU. Izbirate lahko med kotli na 
polena, sekance in pelete, ki vam v 

kombinaciji s hranilnikom toplote nu-
dijo izjemno udobno, varno, okolju pri-
jazno, predvsem pa varčno ogrevanje 
na les. Našo ponudbo si lahko ogledate 
na spletni strani www.biomasa.si, na 
vseh večjih sejmih in pri številnih za-
dovoljnih strankah, naši strokovnjaki 
pa vam brezplačno svetujejo tudi na 
vašem domu.

S sodobnimi kotli na lesno biomaso 
je tudi ogrevanje na polena postalo 
enostavno. Prenovljeni Frölingov kotel 
na polena s4 turbo je lahko biser vaše 
kurilnice. Nalaganje večkrat na dan 
je preteklost, ob velikem nalagalnem 
prostoru in v kombinaciji s hranilnikom 
toplote boste naložili le enkrat dnevno. 
Čas gorenja brez dolaganja bo izredno 
dolg, nato pa se bo toplota za ogreva-
nje črpala iz zaloge v akumulatorju to-

Kotel na polena
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plote. Ločeno primarno in sekundarno 
zgorevanje, nadzor z lambda sondo in 
posebej razvita s šamotom obložena 
vrtinčasta komora omogočajo ma-
ksimalen izkoristek toplote iz lesa. Pri 
tem boste lahko pozabili tudi na dim 
v prostoru, posebno sesanje dimnih 
plinov bo namreč preprečilo dimljenje 
ob dolaganju. Pepela bo zanemarljivo 
malo, čiščenje pa je potrebno le enkrat 
tedensko. Po novem vam Frölingov 
kotel na polena lahko omogoča tudi 
edinstven avtomatski vžig, vse za vaše 
udobje in prihranek.

Za vse brez  svojega lesa zanimiv 
način ogrevanja predstavlja tudi novi 
Frölingov p4 kotel na pelete, ki omo-
goča odlično in stroškovno ugodnejšo 
alternativo ogrevanju na olje. Izjemno 

kompaktna zasnova omogoča pre-
prosto postavitev v kurilnico, poseben 
sesalni sistem pa enostavno povezavo 
z zalogovnikom pelet. Kotel lahko zara-
di dvojnega dna deluje tudi pri nizkih 
temperaturah in ne zahteva dviga 
temperature povratnega voda. Idealno 
se vklaplja v koncept nizkoenergijske 
hiše, zaradi širokega razpona moči pa z 
lahkoto zadovolji tudi hišam z velikimi 
toplotnimi potrebami. Nov Frölingov 
sistem BUS omogoča montažo razširi-
tvenih modulov z minimalno količino 
električnih kablov in ne glede na kraj. 
Povsem avtomatiziran sistem dovajanja 
pelet, samočistilna premična rešetka 
ter avtomatsko odvajanje pepela vam 
tako omogočajo proste roke.   

Biomasa d.o.o., Sašo Črešnik Kotel na pelete

Z oznako ekološki material označu-
jemo izdelek, ki se odlikuje po tem, da 
v svojem življenjskem ciklusu, od pro-
izvodnje do uporabe in odstranitve, v 
čim manjši meri obremenjuje okolje.

Pri toplotno izolacijskih materialih, 
se je z uporabniškega vidika v praksi 
uveljavila delitev na tradicionalne 
materiale in ekološke ali alternativne 
materiale. Takšni delitvi lahko deloma 
oporekamo. Vzrok je v temu, da mora-
mo pri izbiri katerega koli izolacijskega 
materiala, upoštevati njegove dobre 
lastnosti, istočasno pa moramo vzeti v 
zakup tudi njegove slabosti.

Med ekološka gradiva uvrščamo 
naslednje skupine:
•	 gradiva	 brez	 škodljivih	 emisij	 (na-
ravna gradiva, kot so kamen, les in 
glina ter nekatera gradiva živalskega 
ali rastlinskega izvora, ki ne sproščajo 
hlapov, prahu, vlaken, strupov, radio-
aktivnih snovi),

•	 reciklirna	 gradiva	 (lahko	 se	 prede-

lajo v nove surovine; sem prištevamo 

kamen, malte, steklo, kovine ipd),

•	 regenerativna	 gradiva	 (lahko	 se	

ponovno uporabijo; sem prištevamo 

bloke iz masivnega kamna, polna ope-

EkoLoški gradbEni 
matEriaLi

ka, steklo, nekateri leseni in kovinski 

elementi),

•	 nizkoenergijska	gradiva	(les,	glina	in	

tista gradiva rastlinskega in živalskega 

izvora, ki jih pred uporabo ni potrebno 

dodatno obdelovati).
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izoLaCija
Dobra izolacija zgradb pomeni velike pri-

hranke energije in dobro zaščito pred vlago, 
zato je izredno pomembno, da pri tem izbi-
ramo kakovostne gradbene materiale, sicer v 
nasprotnem primeru pride do velike škode. 
Prednosti dobre toplotne izolacije so manjše 
toplotne izgube, torej manjši stroški, zaščita 
pred vlago in s tem posledično preprečeva-
nje nastajanja vlage, daljša življenjska doba 
objekta in boljša kvaliteta bivanja.

Na trgu lahko izbiramo med različnimi ma-
teriali, ki se razlikujejo po obliki, kemijski se-
stavi in še nekaterih drugih lastnostih. Danes 
se za izolacijo najpogosteje uporabljajo 
umetni materiali (mineralna volna, polisteren, 
…), uveljavljajo pa se tudi naravni izolacijski 
materiali (pluta, bombaž lan,lesna vlakna, …). 
Vendar se za izolacijo še vedno najpogosteje 
uporabljajo polistiren in  mineralna volna. 
Našteti materiali so si po izolacijskih sposob-
nostih podobni, razlikujejo pa se po postop-
kih vgradnje in vplivu na bivalno okolje.

Toplotna izolacija prehoda toplote ne 
zaustavi popolnoma, temveč ga upočasni. 
Toplotne izgube zgradbe so odvisne od obli-
ke zgradbe, kakovosti vgrajenega materiala 
in načina uporabe zgradbe. Toplota prehaja 
skozi obodne konstrukcije zgradbe zaradi 
temperaturne razlike med toplim zrakom 
v prostoru in hladnim zunanjim zrakom v 
smeri nižje temperature. Iz snovi na snov ali 
po snovi se prenaša s prevajanjem, konvek-
cijo, sevanjem in kombinacijo vseh treh oblik 
prenosa. Izgube toplote so največje na tistih 
mestih zgradbe, kjer so največje temperatur-
ne razlike zraka na obeh straneh konstrukcije. 
Toplotne izgube zmanjšamo s povečanjem 
toplotne izolacije obodnih konstrukcij, med 
katere štejemo zunanje stene z okni in streho. 
Kljub uporabi sodobne zasteklitve (nizko emi-
sijski nanosi, polnjenje z žlahtnimi plini, trojni 
zasteklitvi) so okna in steklene stene elementi 
z največ toplotnimi izgubami. Pri izbiri okna 
stremimo za tem, da bi bile toplotne izgube 
skozi zastekljene površine čim manjše. 
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Kvalitetno izvedene ravne strehe, terase ter toplotno 
izolirani balkoni so z novimi materiali in inovativnimi reši-
tvami postali vsakdanjost. Daljšo življenjsko dobo ravnih 
streh, trajno toplotno izoliranost, pa tudi možnost korišče-
nja površin ravnih strešnih površin in celo ozelenitve zago-
tovimo s sistemom OBRNJENE strehe. Slednje doprinesejo 
večjo obtežbo, kar pri starejših objektih lahko pomeni pod-
dimenzionirano konstrukcijo.

VEČ RAZLIČNIH PROBLEMOV -  
ENAKA REŠITEV

OPTIMO STREHA z lahko, tanko in učinkovito toplotno 
izolacijsko naklonsko ploščo FIBRANxps INCLINE je nadvse 
primerna sistemska rešitev za novo nastalo situacijo. 

Prednosti optimalno grajenih streh:
•	 Peresno	 lahke	 izolacijske	 plošče	 zamenjajo	 na-

klonski beton in s tem zmanjšajo obtežbo strehe za celotno 
maso betona.

•	 V	primerjavi	z	betonsko	 izvedbo,	se	debelina	na-

optimaLna sanaCija tEras

Kako do OPTIMO STREHE? 
Projektanti, izvajalci ali investitorji nosilcu OPTIMO 
strehe, podjetju FIBRAN NORD d.o.o., pošljejo načrt 
ravne strehe ali terase, vključno s pozicijami obstoječih 
ali predvidenih odtokov, na elektronski naslov  
nasvet@fibran.si. V podjetju brezplačno pripravimo 
načrt za izvedbo OPTIMO strehe. 

Informacije: nasvet@fibran.si, www.fibran.si, 
tel. 07 39 39 515, 525.

Pri sanaciji ravnih streh, teras in balkonov občasno naletimo  
na problem višin zaradi povečane debeline toplotne izolacije,  
pri preureditvi ravne strehe v strešni vrt, pa se lahko srečamo  
s preveliko obtežbo. 

klonske plošče zmanjša. Najtanjša debelina betona sme 
biti cca 4-5 cm, medtem ko je začetna debelina FIBRANxps 
INCLINE plošč, nameščenih ob iztoku, 1 cm. Manjše debeli-
ne nadgrajenih slojev so še posebej dobrodošle v primeru 
sanacij obstoječih teras, kjer smo omejeni z obstoječim 
izhodom in nivojem notranjega prostora.

•	 FIBRANxps INCLINE naklonske plošče prispevajo k 
toplotni učinkovitosti celotnega konstrukcijskega sklopa. 
Zato lahko v primeru omejene višine ob uporabi izolacij-
skih naklonskih plošč zmanjšamo debelino glavne toplotne 
izolacije.

•	 Velika	 tlačna	 trdnost	naklonskih	plošč	FIBRANxps 
INCLINE (~ 500 kPa oz. 50 ton/m2) omogoča tudi izvedbo 
povoznih strešnih površin.

Na kaj je potrebno paziti?
•	 Za	 brezhibno	 odvodnjavanje	 je	 potrebno	 zago-

toviti minimalen naklon v odvisnosti od neravnin strešne 
površine in vrste hidroizolacije; v večini primerov zadošča 
2% naklon. 

•	 Hidroizolacije	 na	 polistirenske	 plošče	 ne	 smemo	
variti, zato vodotesen sloj izvedemo npr. s samolepilnimi 
bitumenskimi trakovi.

Sestava obrnjene ozelenjene ravne strehe
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modra odLočitEv

Zakaj modra odločitev? Ker 
pod tem naslovom Hidria pred-
stavlja tri novosti, namenjene 
kupcem in partnerjem:

Sprejemniki sončne energi- -
je (SSE) za vgradnjo v streho.

Modra številka klicnega  -
centra.

Demonstracijsko vozilo za  -
prikaz uporabe obnovljivih 
virov energije.

Hidria dopolnjuje ponudbo 
sončnih sprejemnikov energije 
z modelom SI-SOL 20 2V, na-
menjenim za vgradnjo v stre-
ho. Vsebujejo bakren absorber 
z visoko selektivnim TiNOX na-
nosom, okvir je iz 27 mm debe-
le plošče iz smrekovine, ki ima 
tesnila iz EPDM gume. Obstojna 
je na vremenske vplive in UV 
žarke. Med seboj se več spre-
jemnikov poveže s hidravlično 
povezavo in U elementom in 
spojem z uveljavljeno »finger 
joint« tehniko. Toplotna izola-

cija je iz kamene volne, kaljeno 
steklo pa ima visoko prosojnost 
in možnost zamenjave, neodvi-
sno od samega ohišja. 

Vgradijo se v streho tako 
kot strešna okna – neposredno 
na letve. Vgradnja spreje-
mnikov v streho je možna od 
naklona strehe 35° dalje za vse 
tipe streh, dimenzije SSE pa so 
2170x1170x100 mm. V tem pri-
meru se sprejemnike energije 
vgrajuje pokončno, priključki 
so zgoraj, tako ti ne zahtevajo 
odzračevanja sistema. Idealna 
je južna orientiranost v naklo-
nu strehe 40°–45°. 

Meseca avgusta je Hidria 
vzpostavila nov informacijski 
klicni center. V prvi vrsti je na-
menjen vsem fizičnim osebam, 
ki želijo pridobiti neposredne 
informacije glede solarnih 

in fotovoltaičnih sistemov. 
Zabeleži se vsak kontakt in nato 
individualno pristopi, bodisi 
na nivoju svetovanja, ogleda 
lokacije, predstavitve ponudbe 
ali izdelave ekonomske analize 
načrtovane investicije. 

Modra številka pa je hkrati 
namenjena tudi vsem obstoje-
čim Hidrinim partnerjem, ki kot 
uporabniki ali kupci koristijo 
prodajne storitve, bodisi gre 
za servisiranje, vzdrževanje ali 
druge intervencije. Prednosti 
sodobnega klicnega centra so 
v samem načinu dela: centra-
liziranemu pristopa dela, bele-
ženju vseh dogodkov, takojšnji 
povezavi s strokovnjaki, dose-
ganju boljše odzivnosti in kvali-
tetnejšega odnosa s strankami. 
Na ta način uporabnik pridobi 
na času, saj mu ni potrebno 
čakati na prosto linijo, zaradi 
morebitne stalne zasedenosti 
veze. Zaradi stalne dosegljivo-
sti operaterja je komunikacija 

Inovativne solarne rešitve

080 87 57

Hidria Inženiring d.o.o.
Godovič 150
5275 Godovič
E: sonce@hidria.com
www.hidria.com

PONUJAMO: • Svetovanje pri izbiri optimalnega sistema • Ekonomsko analizo investicije • Postavitev 
sistema, vzdrževanje in servisiranje ter garancijo • Finančne ugodnosti, pomoč pri okoljskih razpisih in 
eko kreditih

KORISTI ZA UPORABNIKA: • Realizacija projekta z vidika ekonomske in ekološke pozitivne uporabni-
ške izkušnje • Naložba, ki se vrača v obliki prihrankov ali rente • Možnost nadgradnje obstoječega 
sistema s solarno tehnologijo • Nizki stroški vzdrževanja • Prihranki pri energiji • Neodvisnost od suro-
vin na trgu

Solarne rešitve – do 70 % prihrankov na energiji

lažja. Na podlagi prejetih klicev 
se analizira opravljene storitve 
in iz prve roke pridobi infor-
macije, ki poleg izboljšanja ka-
kovosti dela, predstavljajo tudi 
prednosti za uporabnike.

Nova pridobitev je tudi 
demonstracijsko vozilo, ki ga 
bodo v Hidrii večnamensko 
uporabljali. Namenjeno bo 
prikazu delovanja solarnega 
in fotovoltaičnega sistema, 
možnih načinih uporabe in pa 
fizičnemu spremljanju prido-
bljene sončne energije. Vozilo 
bo tako primerno za ozave-
ščanje širše javnosti, šolarjev 
in dijakov, uporabljali ga bodo 
za strokovna izobraževanja 
partnerjev in zaposlenih na 
delavnicah ter sejmih. Trgovci, 
distributerji, organizatorji do-
godkov: v kolikor načrtujete 
dogodek, kjer menite, da bi bil 
prikaz delovanja uporabe ob-
novljiv virov energije zanimiv, 
pokličite klicni center. 
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siEmECa – dELitEv 
stroškov gLEdE 
na dEjansko porabo

Da bi v praksi resnično privarčevali 
in poskrbeli za naše okolje, moramo 
rešitev vpeljati tudi v obstoječe objek-
te, v katerih trenutno porabimo večino 
naših virov. To je opredeljeno tudi v 
spremembah energetskega zakona 
(EZ-C; ul. št. 70/2008) in v pravilniku 
o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(PURES; ul. št. 93/2008), kjer je predpi-
sana vgradnja merilnikov porabe ener-
gije in delitev stroškov za grelne napra-
ve in naprave za toplo sanitarno vodo. 
Pri rešitvah, ki jih želimo postaviti v 
obstoječem objektu pa je pomembno, 
da njihova vgradnja pomeni čim manjši 
poseg v objektu. Siemensov sistem za 
merjenje in zbiranje podatkov Siemeca 
omogoča ravno to, saj temelji na brez-
žični komunikaciji med napravami in 
njihovi enostavni vgradnji.

Sistem je sestavljen iz merilnikov 
in vozlišč (koncentratorjev), ki so med 
seboj povezani brezžično na osnovi 
standardizirane KNX TP1 komunikaci-
je. Merilnike se namesti v oskrbovalno 
enoto (stanovanje) na vstopu oziroma 
v primeru delilnikov na posamezno 
ogrevalno telo (radiator,…). Vozlišča pa 
se postavi v skupne prostore, ponavadi 
na stopnišča.

Glede na širok nabor merilnikov in 
zbirnih naprav je mogoče s sistemom 
spremljati porabo vseh energentov, ki 
so v objektu. Z elektronskimi vodomeri 
se tako zbira količina porabljene tople 
in hladne vode, s kalorimetri se meri 
poraba toplotne energije. Porabljeno 
toploto je mogoče med obračunskimi 

enotami razdeliti tudi z delilniki energi-
je, ki se jih montira na ogrevalna telesa 
in delujejo na osnovi razlik v tempe-
raturi med prostorom in površino 
ogrevalnega telesa ter tako določajo 
koliko se toplote sprosti v posamezni 
prostor z ogrevalnega telesa. Za zbira-
nje porabe ostalih energentov kot sta 
plin in elektrika pa se uporablja pulzni 
vmesnik, saj imajo merilniki teh veličin 
vgrajen pulzni izhod.

Povsem fleksibilna zasnova omo-
goča enostavno dograjevanje ali od-
stranitev merilnih mest, kar pomeni, da 
je mogoče sistem postaviti tudi v več 
fazah (npr. najprej delilnike energije, 
nato vodomere, potem števce električ-
ne energije,…). Obenem pa je mogoče 

Živimo v obdobju, ko se 
energenti dražijo in se 
povečuje pomen ravnanja z 
okoljem. zato smo primorani 
iskati vedno nove poti k 
bolj učinkoviti rabi virov. če 
želimo zmanjšati našo pora-
bo, moramo najprej vedeti, 
koliko porabimo. merjenje in 
spremljanje porabe ter posle-
dično porazdelitev stroškov 
po dejanski porabi je tako 
osnova za nadaljnjo optimi-
zacijo izkoristka naših virov.

Dejan Božulić, d.i.e., Siemens d.o.o., IBT

Slika 1: Gradniki sistema.
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posamezne že postavljene sisteme po-
vezati in združevati v večji sistem preko 
žične M-bus komunikacije.

Podatki o porabi se hranijo v voz-
liščih, ki so medsebojno sinhronizira-
ni. Tako zasnovan sistem je tudi bolj 
zanesljiv, saj so podatki spravljeni na 
več lokacijah, kar omogoča nemoteno 
delovanje tudi v primeru okvare kate-
rega od vozlišč. Vsa vozlišča, ne glede 
na to ali so napajana baterijsko ali pa so 
priklopljena na omrežje, so opremljena 
z rezervnim baterijskim napajanjem. 
Življenjska doba baterij je 10 let in jo 
je mogoče spremljati kot podatek na 
izpisu. Prav tako je na izpisu vidno ali 
je katera od naprav v okvari ali alarmu. 
Delilniki energije so namreč opremljeni 
tudi z elektronskim kontaktom, ki si-
gnalizira, da je bila naprava odstranjena 
z ogrevalnega telesa. Vse naprave pa so 
tudi plombirane ter na tak način zaprte 
in zaščitene s strani izvajalca.

Prenos podatkov je mogoče izpe-
ljati lokalno ali daljinsko. Lokalno se 

je mogoče žično priklopiti na vozlišče 
(M-bus, RS-232) ali s pomočjo brezžič-
nega sprejemnika, ki se ga preko USB 
vhoda priklopi na prenosni računalnik. 
Daljinsko odčitavanje se izvaja preko 
vozlišč, ki imajo vgrajen GSM modem 
ali mrežno kartico. V tem primeru je se-
veda potrebno na objektu imeti dostop 
do mobilnega omrežja ali interneta.

V primeru manj zahtevnih objektov 
je uporabna »Walk-by« različica siste-
ma, ki ne potrebuje vozlišč, saj se po-
datki shranjujejo v merilnih napravah. 
Tako zasnovan sistem je sicer cenovno 
ugodnejši, vendar ne omogoča daljin-
skega prenosa podatkov. Z reprogra-
miranjem merilnikov pa je mogoče 
naknadno nadgraditi sistem z vozlišči 
in tako doseči polno funkcionalnost.

Izpis podatkov je v REP in XML for-
matu, kar zagotavlja enostaven uvoz 
podatkov v programe za izdelavo ob-
računov. Obenem pa je mogoče REP 
datoteko odpreti tudi s programom MS 
Excel. ›Slika 2: Postavitev v objektu.
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Slika 3: (od zgoraj navzdol) Termostatski ventil, 
termostatska glava in komplet motornih pogonov s 
sobno nastavljalno enoto za regulacijo temperature 
po urniku.

S samo vgradnjo sistema za delitev 
stroškov pa se ne reši problema preko-
merne porabe. V mnogih gospodinj-
stvih je ogrevanje stalno vklopljeno 
na običajno raven tudi, ko ni nikogar 
doma. Velikokrat so odprta tudi okna. 
To predstavlja nepotreben strošek. 
Vgradnja ima za posledico, da posa-
mezni porabniki začnejo spremljati 
svoje stroške in aktivno iščejo rešitve, 
kako jih zmanjševati. Zapiranje oken in 
ogrevalnih teles pripelje posledično do 
znižanja stroškov. Za še bolj učinkovito 
varčevanje je potrebno vgraditi ter-
mostatske ventile in montirati termo-
statske glave ter tako regulirati porabo 
toplote in nivo termalnega udobja 
bivalnega prostora. Ker pa potreba po 
termalnem udobju bivalnega prostora 
ni stalno prisotna, je mogoče privarče-
vati tudi z zniževanjem temperature, 
ko nas ni doma. To dosežemo tako, da 
na termostatske ventile namestimo 
motorne pogone in jih krmilimo s sob-
nim termostatom po urniku. Siemens 
ima v svojem naboru produktov tako 
tudi komplet motornih pogonov in 
nastavljalno enoto z brezžično komu-
nikacijo, ki je še posebej primeren za 
vgradnjo na obstoječih objektih, saj je 
montaža enostavna in brez posega v 
stanovanje.

Odpiranje in zapiranje radiatorskih 
ventilov pa lahko povzroči tudi nekaj 
dodatnih nevšečnosti. Če sistem ogre-
vanja ni hidravlično uravnovešen, se 
lahko zgodi, da odpiranje enega ventila 

Več informacij 

o Siemensovih 

produktih  

za ogrevalne sisteme 

lahko najdete na 

www.siemens.si/sbt .

Slika 4: Termostatski ventil s tlačno kompenzacijsko komoro in tlačno balansirani ventil.

povzroči padec tlaka na drugih ventilih 
in posledično nižji pretok in tako manj 
dovedene toplote na ogrevalno telo. 
Tako neuravnovešene ogrevalne siste-
me pogosto spremljajo tudi neprijetni 
piskajoči zvoki. Z montažo termostat-
skih tlačno kompenzacijskih ventilov 
na ogrevalna telesa izničimo vpliv 
spremembe tlaka v sistemu na pretok 
skozi radiatorski ventil. V Siemensu tem 
ventilom pravimo »Mini combi valves«. 
Tudi ta rešitev je zelo primerna za pre-
nove sistemov, saj je poseg v sistem 
omejen samo na menjavo radiatorskih 
ventilov. Druga rešitev za uravnoveša-
nje ogrevalnega sistema je postavitev 
tlačno balansiranih ventilov na posa-
mezne veje ogrevalnega sistema, ki za-
radi posega v cevi predstavlja nekoliko 
večji poseg v sistem.
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gUntamatiC  
uspešno nastopil v 
novi organizaciji na 
slovenskem tržišču

Sodobni kotel na polena 
GUNTAMATIC SYNCHRO

POweRCORN30_FLeX - kotel na 
pelete in energetske žitarice

Kontakt:  Eso inženiring d.o.o. 
  Tel.: 00 386 31 318 537 

  E-naslov: borut.medved@eso.si     

  A – 4722 PEUERBACH
  Telefaks: 0043 7276 3031
  Domača stran: www.guntamatic.si

Glede na novo tržno  strategijo, ki jo je Guntamatic za 
nastop v Sloveniji dogovoril s podjetjem Eso inženiring in 
zagotovljeni ustrezni tehnični podpori, je Guntamatic v 
letu 2009 dosegel zadovoljiv preboj na slovensko tržišče. 

Guntamatic ponuja sisteme ogrevanja na drva, pelete, 
sekance in energetska žita za doseganje najvišjega uporab-
niškega udobja in edinstvene kakovosti. Ker gre za najvišji 
razred opreme, je izrednega pomena, da izdelkom sledi 
enako kakovostna prodajna in tehnična podpora. Z zago-
tovitvijo teh pogojev Guntamatic postaja vse bolj priznana 
in uveljavljena znamka kakovostnih in ekoloških ogrevalnih 
sistemov na biomaso. 

Guntamatic se želi še naprej uveljavljati v Sloveniji na 
področju ogrevanja z biomaso, zato išče monterje centralne 
kurjave. Če ste monter centralne kurjave, ki ponuja kvalite-
tne storitve in išče pravi proizvod na področju biomase, vas 
vabimo da nas pokličete preko pooblaščenega zastopnika, 
podjetja Eso inženiring d.o.o.. Ponujamo sodelovanje pri 
projektih!
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Sistemi izparilnega hladilnega sis-
tema za hlajenje strešnih konstrukcij, 
znani pod imenom ERCS (Evaporative 
Roof Cooling System), so se razvojem 
tehnologije, predvsem na področju 
računalniškega vodenja in krmiljenja, 
zelo izpopolnili. Uporabljajo se za 
hlajenje vseh vrst strešnih konstruk-
cij. Sistemi se lahko namestijo na 
objekte kot so skladišča, proizvodne 
hale, poslovni objekti, trgovine in 
tudi stanovanjske zgradbe.

Z vgradnjo opisanega izparilnega 
hladilnega sistema za hlajenje strehe, 
lahko znižamo temperaturo pod stre-
šno konstrukcijo od 45 na 25 0C. 

Prednosti vgradnje izparilnih 
hladilnih sistemov v primerjavi z 
ostalimi hladilnimi sistemi, so manjši 

HLajEnjE strEšniH 
konstrUkCij

investicijski stroški, enostavno vzdr-
ževanje in prihranek električne ener-
gije. Ta predstavlja velik del stroškov 
pri obratovanju klasičnih hladilnih 
naprav. Cena vgradnje izparilnega 
hladilnega sistema znaša približno 
5 EUR/m2, kar je glede na odvedeno 
toploto, približno 1/3 cene hladilne 
naprave ekvivalentnega učinka.

Stroški vzdrževanja, v primerjavi 
s klasičnimi hladilnimi napravami, so 
manjši za 90 odstotkov. V primeru, da 
vgradimo oba hladilna sistema (ERCS 
in klasični), so investicijski in vzdrže-
valni stroški še manjši, ker potrebu-
jemo klasični hladilni sistem manjše 
moči. Hlajenje streh z opisanim siste-
mom je najbolj razširjeno v ZDA, pri 
nas se ti sistemi še ne vgrajujejo. 

1. Toplotna obremenitev 
notranjih prostorov v 
letnem času

Vse obodne konstrukcije zgradbe 
(prosojne in neprosojne) so izposta-
vljene sončnemu sevanju, zato se lah-
ko njihova površina segreje na precej 
višje temperature kot je temperatura 
zunanjega zraka. Analize poletnih tem-
peraturnih razmer in študije prehoda 
toplote so pokazale, da lahko do 60 % 
skupnega toplotnega toka v letnem 
času prehaja skozi strešno konstrukcijo. 
Z uporabo vode, ki jo pršimo na strešno 
konstrukcijo, lahko zmanjšamo toplo-
tno obremenitev do 40 odstotkov.

 Količina toplote, ki zaradi sončnega 
sevanja prehaja v prostor skozi strešno 
konstrukcijo, je odvisna od toplotnega 

Nadaljevanje članka na 46 strani
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Danes je znano da  sestava dima, kot 
posledica požara, lahko resno ogrozi  
življenje ljudi. Dim je precej nevarnejši 
od ognja ali toplote. V slučaju požara 
lahko gradbeni materiali spuščajo v 
prostor gost dim z škodljivimi plini, 
ki lahko ogrozijo živa bitja, okolico in 
poškodujejo elektronsko opremo. Gost 
dim zelo zmanjša zmožnost orientacije, 
zaradi tega ujeti ljudje težko najdejo iz-
hode in otežuje reševanje. Zmanjšanje 

FLEksibiLna topLotna 
izoLaCija za okoLja brEz 
HaLogEnov

Armacell Switzerland AG . CH-6264 Pfaffnau · Informacije na voljo pri Vaših distributerjih ali - Milivoj Stanovnik 
tel/faks 01/ 427 23 04 . GSM 041/ 63 59 91 www.armacell.si · e-mail: mile.stanovnik@armacell.com

NH/Armaflex®   –  Fleksibilni elastomerni izolacijski material,

ki v slučaju požara zmanjšuje na minimum razvoj dimnih plinov.

  Odobreno s strani IMO in v skladu z NATO in MED

  Brez halogenov, PVC in CFC 

  Fleksibilna izolacija tudi pri nizkih temperaturah 

 Enostavna instalacija

 

REŠITEV BREZ HALOGENOV ZA OKOLJA 
Z SPECIFIČNIMI-VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI

www.armacell.com
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 VARNA REŠITEV ZA 

BOLNICE, ŠOLE, 

JAVNE ZGRADBE

gostote dimnih plinov in omejitev ko-
rozivnosti dimnih plinov je bila glavna 
naloga Armacell-a pri razvoju izolacij-
skega materiala brez halogenov NH/
Armaflex-a.  

NH/Armaflex®  je fleksibilni izolacij-
ski material brez halogenov za uporabo 
v hladilni in ogrevalni tehniki. Proizvod 
je specialno primeren za okolja z spe-
cifičnimi varnostnimi zahtevami glede 
obnašanja v požaru – kot npr. računal-

niške sobe, laboratoriji, čisti prostori, 
ladje, v prehrambeni, kemični in farma-
cevtski industriji, v javnem transportu, 
itd. 

V slučaju požara ne pride do ta-
kojšnega onesnaženja z strupenimi 
dimnimi plini, kar bi lahko povzročilo 
življenjsko nevarnost oziroma škodo 
na elektronski opremi. 

Material zagotavlja učinkovito 
zaščito pred kondenzacijo in s tem 
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zmanjšuje energijske izgube instalacije. 
NH/Armaflex® je brez prahu in vlaken 
in omogoča čisto in enostavno insta-
lacijo.

Proizvodni program NH/Armaflex®  
za sistemsko rešitev:

•	 širok	izbor	dimenzij	in	debelin	
cevne in ploščate izolacije,

•	 cevni	 nosilci	 za	 zaščito	 pred	
toplotnimi mostovi v hladilni tehniki,

•	 predobložene	cevi	in	plošče	z	
Arma-Chek S+ in Arma-Chek D folijo, 
namenjene za povečano obstojnost 
pred mehanskimi poškodbami in težke 

pogoje, daljšo življenjsko dobo, boljši 
končni izgled instalacije in enostavno 
vzdrževanje v primerjavi s tradicional-
nimi rešitvami.

 Pribor: 
Lepilo Armaflex 520 za varno leplje-

ne spoje. 
Armafinish 99: zaščitni premaz na 

vodni osnovi za zunanje instalacije

Za podrobne informacije o instala-
ciji NH/Armaflex-a prosimo preverite 
naša Armaflex in Arma-Chek navodila 
za instalacijo in se posvetujte z našo 
tehnično službo.
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Še nikoli ni bila avtomatizacija kurilnice  
tako preprosta! Poveži in vklopi,  

za ostalo smo poskrbeli mi!

Več informacij na www.termoservis.si

Regulatorji Ogrevanja OSCAR

Pri avtomatizaciji kotlovnic se velikokrat postavlja vpra-
šanje, kaj sploh uporabnik potrebuje, da bo zadovoljil svoje 
potrebe po ugodju in prihranku z energijo? V večini primerov 
se avtomatizacija zaplete do te meje, da uporabnik, ob prvi 
težavi z nastavitvijo regulacije, preklopi delovanje na ročno.

Dejstvo je, da 90% uporabnikov uporablja 10% funkcij 
in samo 10% uporabnikov uporablja 90% funkcij, ki jih da-
nes nudijo regulatorji.  Prav zaradi tega dejstva smo izdelali 
mikroprocesorski  krmilnik, ki se odlikuje predvsem po svoji 
enostavnosti in napredni tehnologiji.

Parametri, katere lahko nastavlja uporabnik, so prepro-
sto izvedeni z regulacijskimi gumbi, z jasno razvidno skalo 
tako, da je upravljanje zelo enostavno. Za vse ostalo poskrbi 
procesor z svojim programom. 

Glavno vodilo pri konstrukciji krmilnika je bila enostav-
na vgradnja, večje ohišje, pregledne in robustne priključne 
sponke, vgrajena prenapetostna zaščita in mehanska od-
pornost. Prav zaradi teh odlik so naši krmilniki primerni za 
samograditelje, ki z malo spretnosti enostavno izvedejo 
vgradnjo.

Posebnost krmilnika pa je komunikacija z uporabnikom v 
slovenskem jeziku. Na osvetljenem LCD zaslonu se izpisujejo 
vsi pomembni podatki, dogodki in morebitne napake tako, 
da je možnost napačnih nastavitev zmanjšana na najnižjo 
raven 

Regulatorje proizvajamo za različne kombinacije ogreval-
nih naprav, lahko pa jih programsko prilagodimo naročniku 
in tako izpolnimo še tako zahtevno željo. 
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IMMERGAS, vodilni proi-
zvajalec plinskih grelnikov v 
Italiji, kot tudi eden največjih 
proizvajalcev v svetu, z letno 
količino proizvodnje  med 320 
– 350.000 grelnikov, se pred-
stavlja z novimi najmočnejšimi 
grelniki  s kondenzacijsko teh-
nologijo. Poleg  Victrix 50 in 
VICTRIX 75 z močjo do 75 kW,  
sta po novem  na razpolago 
nova grelnika z močjo 90 kW in 
115 kW. 

Za različne tipe ogrevalnih 
napeljav in različne zahteve 
(moč in prostor), lahko med-
sebojno kombiniramo skupaj 
modele 50 in 75 kW ter 90 in 
115 kW. 

V prvem primeru lahko 
sestavimo ogrevalni sistem z 
močjo 50, 75, 100, 125, 150, 175, 
200 itd. do končne moči 8 x 75 
kW oz. 600 kW, vezanih v kaska-

immErgas - pLinskE 
kotLovniCE

do po dva, tri in več grelnikov.
V drugem primeru pa lahko 

sestavimo ogrevalni sistem s 
kombinacijo moči 90 in 115 kW 
do skupne moči 8 x 115, torej 
920 kW. 

Odvod dimnih plinov od 
posameznega grelnika in za-
jem zraka za zgorevanje je v 
standardni izvedbi kot tip B, 
torej z zajemom zraka za zgo-
revanje iz prostora  in odvoda 
dimnih plinov preko dimnih 
kolektorjev, ki povezujejo več 
grelnikov v obstoječi  skupni 
dimnik z vgrajenimi plastičnimi 
cevmi, ali posamično s cevmi za 
odvod dimov premera 80 mm. 
Kot trošila tipa C, z zajemom 
zraka od zunaj in odvodom 
dimnih plinov iz objekta,  se 
najpogosteje srečujemo z na-
činom C33 x,  torej koaksialni 
odvod skozi streho objekta po 

ceveh premera 80/125 mm za 
vsak posamezen grelnik.

Glede na sodobne trende in 
zahteve v gradbeništvu, kjer se 
kotlovnice postavijo na streho 
objektov,  je IMMERGAS razvil 
posebne sklope, vgrajene v 
manjših kontejnerjih, ki so med 
seboj funkcionalno povezani.

V primeru potrebe po po-
stavitvi kotlovnice na streho  z 
močjo 300 kW, bi le to sestavili 
iz dveh kontejnerjev, v kateri bi 
imeli po dva kotla, vsak z močjo 
75 kW,  v tretjem kontejnerju pa 

bi bili nameščeni elementi, kot 
so hidravlična ločnica, odvod 
z nevtralizacijo kondenzata in 
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električna omarica. Na ta način 
lahko sestavimo kotlovnico na 
strehi do moči 600 kW.

Samo regulacijo ogreval-
nih sistemov nam omogoča 
toplotni krmilnik – regulator, 
s katerim lahko krmilimo do 
tri ogrevalne kroge, med temi 
največ do dva z mešalnimi ven-
tili in krog za grelnik sanitarne 
vode

Z druge strani pa regulator, 
glede na trenutne toplotne po-
trebe, vzdržuje potrebno tem-
peraturo na vhodnem vodu iz 
hidravlične ločnice s tem, da 
določa skupno moč sistema, 
izbira zaporedje in moč delo-
vanja posameznega grelnika. 
S povezavo zunanjega tipala 
vsi sistemi delujejo v odvisnosti 

od zunanje temperature in po 
parametrih, ki jih izberemo in 
nastavimo na regulatorju.

Kadar imamo več kakor tri 
ogrevalne cone, enostavno 
prigradimo dodatni regulator 
za naslednje tri cone, do maksi-
malno 15 ločenih neodvisnih 
ogrevalnih con in do 5 neodvi-
snih grelnikov  sanitarne vode.

V okviru posamezne ogre-
valne cone nam regulator s 
pomočjo svojih nastavitev 
daje najrazličnejše možnosti 
pri izbiri in načinu delovanja, 
tako glede časovnih nastavitev, 
temperature, določitev ome-
jitev, prednosti, odvisnosti in 
drugih nastavitev, potrebnih za 
ekonomično in zanesljivo delo-
vanje sistemov ogrevanja.

IMMERGAS nam skupaj 
s podjetjem JADRAN d.d. iz 
Sežane nudi še mnogo več raz-
ličnih tipov plinskih grelnikov 
skupaj s pripadajočo opremo 

in nenazadnje koristnim sveto-
vanjem, kako doseči optimalno 
rešitev pri ogrevanju stanovanj-
skih, poslovnih ali industrijskih 
objektov.

sončna ELEktrarna – varna 
in donosna naLoŽba

Ste že kdaj razmišljali o lastni sončni elektrarni? Nič laž-
jega pod soncem, vam zagotavljajo  iz podjetja Plan-net, ki 
se med drugim ukvarjajo z izgradnjo sončnih elektrarn na 
ključ, s prodajo sončnih modulov in razsmernikov. 

Sonce sije zastonj, naša odločitev pa je ali njegovo ener-
gijo izkoristimo ali ne. Danes je sončna elektrarna vabljiva 
izbira: gre za čisto energijo, cene sončnih elektrarn so se v 
zadnjih letih znatno znižale, država pa s subvencijami in za-
konskim reguliranjem pomembno prispeva k  donosnosti 
investicije v lastno sončno elektrarno.

Sončno elektrarno je možno postaviti kot streho, jo inte-
grirati v nastajajoči objekt ali preprosto postaviti na streho 
ali kamorkoli v okolici objekta oziroma individualne hiše. 
Sodobni paneli omogočajo izredno učinkovite, funkcional-
ne in elegantne rešitve.

Sončna elektrarna je varna in donosna naložba, vam 
zagotavljaja podjetje Plan-net. Življenjska doba sončne 
elektrarne je 30 let, kar pomeni, da bomo z njo ustvarjali 
prihodke tudi še po 15. letu – po takratni tržni ceni elektrike. 
V 15 letih si bomo tako povrnili vložena lastna sredstva in z 

njimi zaslužili še do 10% letno. Izkupiček prodaje elektrike 
od 16. do 30. leta pa nam bo predstavljal čisti dodatni za-
služek!

Sončno elektrarno Vam v podjetju Plan-net izdelajo na 
ključ, saj vam nudijo celotno storitev pri izgradnji sončne 
elektrarne: vse od izdelave projektne dokumentacije, do 
priprav pogodb in dovoljenj ter nenazadnje do izvedbe 
oziroma montaže.

Najpomembnejši pogoj za izvedbo sončne elektrarne 
je lega objekta ali parcele, saj mora biti na čimbolj sončni 
legi.

Podjetje Plan-net se ukvarja tudi z notranjimi in zunanji-
mi elektroinstalacijami, dajanjem agregatov v najem, z dvi-
gom tovora in oseb ter z izkopi. Njihovo vodilo je celovita 
storitev na enem mestu, in to s strokovno usposobljenim 
kadrom, odlično opremo in z zanesljivimi podizvajalci.

Podjetje Plan-net je zanesljiv partner, ki kakovostno 
opravlja zadane naloge. Same po sebi govorijo njihove re-
ference, saj sodelujejo s priznanimi in slovenskimi podjetji, 
kot so Mobitel, Lesnina inženiring, Telekom in drugi.
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upora, toplotne akumulativnosti ter 
absorpcijskih lastnosti zunanjih povr-
šin. Enako kot za strešne površine, velja 
tudi za druge neprosojne dele zgradbe. 
Porast temperature v prostoru, zaradi 
prodiranja sončnega sevanja skozi pro-
sojne površine, je odvisen od vrste in 
velikosti zasteklitve in načina namesti-
tve ustreznih senčil. Analize so pokaza-
le, da 60 % skupnega toplotnega toka 
v letnem času prehaja skozi strešno 
konstrukcijo. Povprečne vrednosti so 
nižje in znašajo 35 do 45 odstotkov. V 
normalnih pogojih poveča vnešena to-
plota temperaturo v prostoru za 2 do 6 
0C. Pri izračunu toplotne obremenitve 
prostora moramo upoštevati še ostale 
vire. 

Z upoštevanjem notranjih toplo-
tnih obremenitev, povprečne dnevne 
in nočne temperature na določeni 
lokaciji, se lahko izračuna optimalna 
debelina strešne izolacije, ki v letnem 
času omogoča največjo zaščito pred 
vpadom sončne energije skozi strešno 
konstrukcijo, v zimskem času pa pre-
preči prevelik odvod toplote. Vendar 
niti dodatna vgradnja toplotne izola-
cije ne bi bistveno zmanjšala prehoda 
toplote od zunaj, ker pri določenih 
objektih (na primer industrijske hale) 
velik delež toplote oddajajo še stroji in 
razne naprave v objektu. Iz tega razloga 
bi se zaradi povečane toplotne izolacije 
strehe toplota zadržala znotraj objekta, 
kar v končni energijski bilanci povečuje 
potrebno moč hladilne naprave.

 Na sliki 1 so prikazane temperatur-
ne razmere strešne konstrukcije pole-
tnega dneva v času 24 ur. Temperatura 
na površini strehe niha od 15 do 20 0C v 
nočnem času in 70 do 80 0C v dnevnem 
času. Zaradi tako visokih temperatur-
nih razlik, prihaja do širjenja in krčenja  
strešne konstrukcije. Razen tega se za-
radi različnih sestav slojev strešne kon-
strukcije - različnih toplotnih dilatacij, 
pojavljajo še dodatne napetosti. Zaradi 
morebitnega dežja, se v nekaj minutah 
temperatura površine strehe zniža od 
75 na 25 0C. Tako nagla sprememba 
temperature lahko povzroči določene 
poškodbe strešne konstrukcije (zaradi 

termičnega šoka). Hlajenje strešne kon-
strukcije preprečuje te probleme, ker 
lahko vzdržujemo temperaturo povr-
šine strehe 24 ur dnevno med 25 in 32 
0C (slika 1). Ta ugotovitev je nasprotna 
z mišljenjem, da bi stalno pršenje vode 
na strešno konstrukcijo poškodovalo 
strešno konstrukcijo.

2. Opis sistema
Hladilni sistem je sestavljen iz cevne 

mreže. Premer cevi znaša 50 mm. Cevi 
so narejene iz umetnih materialov in 
odporne na UV žarke. Na vročo povr-
šino strehe prši manjša količina vode, 
ki izhlapeva (prehaja iz tekoče faze v 
parno fazo) in odvaja toploto s strehe 
na okoliški zrak. Pri porabi 1 litra vode 
se pri prehodu iz tekoče faze v parno 
fazo porabi 2400 kJ energije. Z izpare-
vanjem vode (hlapenjem) se zmanjšuje 
temperatura zraka v notranjosti objekta 
za več kot 7 0C, glede na zunanjo tem-
peraturo zraka. Senzorji, nameščeni na 
površini strehe, omogočajo nadzor 
hlajenja strešne konstrukcije. Po kon-
čanem pršenju vode sistem »čaka«, da 
voda izhlapi in da se zniža temperatura 
površine strehe. Naslednje pršenje vode 
nastopi šele, ko temperatura naraste 
do meje, ko je potrebna nova količina 
vode za izparevanje. Takšen nadzor, ki 
ga upravljamo preko računalnika, one-
mogoča pršenje večje količine vode 
kot je potrebno, zato v večini primerov 
ne potrebujemo sistema za recikliranje 
vode. Poraba vode znaša približno 3 do 
4 l/m2dan. Možno je uporabiti različne 
vrste vode (mestni vodovod, vodnjake, 
rečno vodo, deževnico, kondenzat itd). 
Vsaka šoba za pršenje zadošča za povr-
šino strehe približno 10 m2. Pretok vode 
reguliramo preko magnetnih ventilov, 
ki so vgrajeni pred šobami ali pred 
posamezno skupino šob. Tlak vode je 
4 do 5 bar, pretok približno 3 l/s. Cevi 
so pritrdijo na streho s nosilci in tesnili 
iz poliuretana, ki odgovarja materialu 
strehe. V času nizkih zunanjih tempera-
tur (jesen, pričetek zime) se iz sistema 
avtomatsko izpusti voda, da se prepre-
čijo poškodbe zaradi zmrzovanja.

    (bg)

Nadaljevanje članka 40 strani
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„BALANCE® “ - Uravnoteženost  
v barvi in obliki

S strešnikom „BALANCE ®“ CREATON na podlagi velikega 
uspeha strešnika „MAGNUM“ razširja svojo ponudbo izdel-
kov z novim modelom z minimalno porabo le 8,4 kosov/m2. 
Že njegovo ime obljublja uravnoteženost v obliki, razmerju 
in gospodarnosti. Posebej za strešnik razvit dizajn s svojimi 
valovitimi linijami. Kljub velikemu formatu 500 x 323 mm je 
primeren tudi za manjše strešne površine. Prav tako pred-
stavlja najnovejše stanje tehnike, tako imenovana „labirint 
– tehnika“ - pet specialno oblikovanih in posebej izrazitih 
stranskih reber preprečuje vdor vode tudi pri velikih sunkih 
vetra. Čelno in stransko žlebljenje ponuja fleksibilno obmo-
čje pomika do 25 mm za najboljše prileganje pri razporeja-
nju razmika letev. Izrazito oporna rebra skrbijo za izboljšano 
statiko in odvajajo nastajajočo kondenzacijsko vodo na 
spodnji strešnik. Trije stabilni obešalni nosovi zagotavljajo 
varno oporo in prednosti pri polaganju, kot na primer pri 
vgradnji rezanih strešnikov na grebenih in slemenih. S tem 
tudi obdelovalec ne izgubi „ravnotežja“ („balance“). S svojim 
enakomernim valovanjem serije „NUANCE® “ se „BALANCE® 
“ harmonično zliva z okolico. Engobe „NUANCE® “ ustvarjajo 
žlahten svilnat lesk in fino gladko površino z največjo odpor-
nostjo proti praskam in udarcem. 

Klasična tradicija in najmodernejša tehnika
S strešnikom „RAPIDO® “ predstavlja CREATON nov fleksi-

bilen dvokoritni zareznik v velikem formatu. Kot „BALANCE® 
“ se tudi ta model proizvaja v procesu žganja brez dotika, 
kar pomeni čisto, homogeno in lepo barvanje. „RAPIDO® “ 
združuje klasično tradicijo in najmodernejšo tehniko: raz-
merja prvega industrijsko proizvedenega strešnika iz leta 
1881 so bila ohranjena, hkrati pa je bil „RAPIDO® “ opremljen 
z najnovejšim stanjem tehnike. Čelno in stransko pregibanje 
omogoča do ca. 30 mm pomika za optimalno prileganje pri 
razporejanju razmika letev. Tudi tukaj skrbijo trije stabilni 
obešalni nosovi za varno oporo pri hitrem, nekompliciranem 
prekrivanju. Z velikim formatom 495 x 325 mm in porabo 8,1 

nova moŽnost izbirE  
pri CrEatonU
Zadovoljstvo strank je vedno najvišja zapoved. Creaton se ozira nazaj na 125 let kulture glinenih  
strešnikov in v vseh teh letih je vedno deloval po tem načelu. Zato je proizvajalec glinenih strešnikov 
pri razvoju svojih izdelkov tudi stalno investiral v razširitev oblikovne in barvne raznovrstnosti, tehnično 
dozorelost, ekološko neoporečnost, upoštevanje visokih kakovostnih standardov, prijaznost za uporabo 
ter v varnost. In z uvedbo strešnika z veliko površino tudi v gospodarnost z vidika kupca. Z dvema  
novima modeloma „BALANCE® “ in „RAPIDO® “ v tem segmentu je izbira v velikem formatu večja  
kot kadarkoli doslej.

kosov/m2 ponuja „RAPIDO® “ gospodarnost v velikem slogu. 
Preizkušena „labirint – tehnika“ je bila prenesena tudi na ta 
strešnik. „RAPIDO® “ je na voljo v izvedbi „NUANCE® “ v na-
ravno rdeči, naravno rdeči ožgani, povsem novi barvi toska-
na engobirana ter bakreno rdeči, starinsko rdeči/rjavi in črni. 
Streha, prekrita s strešniki „RAPIDO® “, kaže povsem naravno, 
izrazito igro svetlobe in senc.

Seveda je za te premijske izdelke na voljo tudi velik izbor 
dodatkov v vrhunski CREATON-ovi kakovosti. Ta sega od 
oddušnih elementov preko krajnikov vse do privlačnih in lju-
beče oblikovanih začetnih in končnih slemenskih plošč. Kajti 
ime CREATON ni le sinonim za kakovostne strehe, tehnične 
inovacije in zelo dobro razmerje med ceno in učinkovitostjo. 
Tudi široka ponudba strešnikov velikega formata dopolnjuje 
njihovo ponudbo

Za dodatne informacije o strešnih kritinah CREATON
lahko pokličete prodajna predstavnika:

- Janez Flere 041/463 856 (Osrednja Slovenija, Gorenjska, Primorska)
- Milan Murkovič 041/627 743 (Štajerska, Koroška, Prekmurje, 

Dolenjska)
www.creaton.si

S strešnikoma velikega formata »BALANCE®«(levo)
in »RAPIDO®« CREATON širi izbor v segmentu mega formatov.
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- Zanima nas, po katerih 
sončnih elektrarnah najbolj 
povprašujejo podjetniki, oziro-
ma za koliko kW se najpogoste-
je odločijo?

Podjetniki se pri gradnji 
sončnih elektrarn najpogosteje 
odločajo skladno s finančnimi 
možnostmi in razpoložljivo 
površino strehe ali zemljišča, ki 
jo imajo na razpolago. Velikost 
elektrarn, ki jih je v ta namen 
postavilo naše podjetje, se gi-
blje od 10 do 500 kWp.

- Prosili bi vas tudi, če bi 
nam lahko naredili izračun, če 
se podjetnik odloči za sončno 
elektrarno z močjo 10 kW, pri 
fiksnih solarnih celicah. Sončno 
elektrarno bi postavili na stre-
ho delavnice.

Končna cena elektrarne 
je odvisna od več postavk. 
Osnovo predstavlja cena foto-
napetostnih modulov. Ceno le 
teh določa izbran material fo-
tonapetostnih celic. Največkrat 
se podjetniki odločajo med 
polikristalnimi in monokri-
stalnimi silicijevimi celicami. 
Kvalitetnejši in dražji so fo-
tonapetostni moduli iz mo-
nokristalnih celic. Le te imajo 
primerjalno večji izkoristek na 
enaki površini kot polikristalne 
celice. Razlika v izkoristku je 
lahko do 30 %.

leto. V lepem poletnem dnevu 
lahko v času od 12.00 do 14.00 
ure doseže tudi 1.250 W/m2. 
Obratovanje fotonapetostnih 
modulov je odvisno tudi od 
temperature modulov. Z viša-
njem temperature fotonape-
tostnega modula proizvodnja 
električne energije upada.

V povprečju lahko sončna 
elektrarna, katere vršna in-
štalirana moč znaša 10 kWp, 
proizvede na leto 10.500 kWh 
električne energije. S prodajo 
te energije bi na letni ravni za-
služili 4.357,50 EUR. 

- Kakšnih pomoči so deležni 
podjetniki, predvsem nas zani-
majo morebitne subvencije, ki 
jih nudi Ministrstvo za kmetij-
stvo in seveda Ministrstvo za 
gospodarstvo? Prosila bi vas 
tudi, če bi mi lahko navedli, 
koliko subvencije bi podjetnik 
prejel v primeru, da se odloči 
za sončno elektrarno, ki smo jo 
navedli zgoraj?

V obeh primerih gre za sub-
vencije, s katerimi lahko ob pri-
dobitvi nepovratnih sredstev 
pokrijemo do polovice neto 
nabavne cene sončne elektrar-
ne. Seveda pa mora po podpisu 
pogodbe o nepovratnih sred-
stvih celotno investicijo finan-
cirati z lastnimi finančnimi viri 
(npr. kredit ali lastna sredstva) 

isti površini postavi elektrarno 
večje moči.

V primeru, da postavljamo 
sončno elektrarno na strešno 
površino, priporočamo upo-
rabniku fiksno postavitev foto-
napetostnih modulov najbolje 
skladno z naklonom obstoječe-
ga ostrešja.

V primeru, da gre za po-
stavitev na zemljišču, ki je po 
prostorskih planih opredeljeno 
za gradnjo sončne elektrarne, 
pa je odločitev investitorjeva. 
Če želi postaviti elektrano 
tako, da bo talna zasedenost 
zemljišča kar najmanjša, pre-
dlagamo gradnjo sledljivih 
premičnih sistemov. V kolikor je 
odločitveni kriterij maksimalna 
inštalirana moč na razpoložlji-
vo površino, pa predlagamo 
gradnjo s fiksno postavitvijo 
fotonapetostnih modulov.  

- Kakšna je sončna obseva-
nost pri nas in koliko bi bil letni 
prihodek podjetnika, ki bi se 
odločil in dal postaviti sončno 
elektrarno z močjo 10 kW in 
vso to električno energijo tudi 
prodal?

Povprečno trajanje sonč-
nega obsevanja je odvisno od 
izbranega kraja in traja pozimi 
v povprečju 200 ur in poleti v 
povprečju 750 do 800 ur. 

Jakost sončnega sevanja se 
prav tako spreminja skozi vso 

Nadalje so pomembne 
komponente sončne elektrar-
ne še razsmerniki, elektroinsta-
lacije in pritrdilna konstrukcija 
ter montaža sončne elektrarne 
na streho ali na zemljišču in 
priklop celotnega sistema 
na električno distribucijsko 
omrežje. Povprečno ceno za 
posamezen objekt je tako zelo 
težko določiti, saj v realni praksi 
povprečen objekt ne obstaja. 
K ceni je potrebno prišteti še 
strošek potrebne investicijske, 
projektne dokumentacije in 
dokumentacije za prevzem 
objekta s strani inšpektorata RS 
za energetiko in rudarstvo.

- Zanima nas tudi, kakšna 
je razlika v fiksnih in premičnih 
solarnih celicah in katere celice 
bi uporabniku bolj priporočali? 

V obeh primerih vgrajujemo 
enake fotonapetostne module. 
Prednost sistemov, ki sledijo 
Soncu je, da je vpadni kot sonč-
nih žarkov na fotonapetostni 
modul ves čas optimalen, kar 
se pokaže v jutranjih in po-
poldanskih urah. Proizvodnja 
sledljivih sistemov je na letnem 
nivoju lahko tako večja glede 
na fotonapetostne module, ki 
so fiksno inštalirani na strehi 
tudi do 35 %. Na drugi strani 
pa sistemi s fiksno postavlje-
nimi fotonapetostnimi moduli 
invstitorju omogočajo, da na 

MFE Prometna šola Maribor 73,92 kWp

MFE Elektro Maribor 36,18 kWp

MFE 12,86 kWp

gradnja sončniH 
ELEktrarn

MFE 62,52 KWp
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in šele, ko je elektrarna dobila 
obratovalno dovoljenje, torej 
po opravljenem inšpekcijskem 
pregledu, (v primeru gradbene-
ga dovoljenja po opravljenem 
tehničnem pregledu), zaprosi 
za odobrene sredstva s strani 
ministrstva.

- Kako je z odkupom ele-
ktrične energije? Ali se vsa 
električna energija odkupi, ali 
se morebiti pojavljajo kakšne 
težave pri odkupu?

Vsa električna energija se 
odkupuje saj je tako imenovana 
proizvodnja iz obnovljivih virov 
OVE prednostno dispečirana. 

- Ali menite, da so manjši 
ponudniki sončnih elektrarn 
nekoliko zapostavljeni, pred-
vsem me zanima, če se morebi-
ti srečujete s kakšnimi težavami 
pri izgradnji oziroma, če vam 
morebiti večja podjetja in ele-
ktro distributerji nagajajo pri 
pridobivanju vseh potrebnih 
dovoljenj?

Težav pri gradnji sončnih 
elektrarn je vedno lahko veliko. 
Od uspešnosti podjetja, znanja 
njihovih zaposlenih in moti-
vacije za delo pa je odvisno, 
kako se nastavljenim zaprekam 
izogne in kako hitro morebitne 
nastale težave odpravi ter in-
vestitorju omogoči izgradnjo 
sončne elektrarne.

- Kakšno sončno elektrarno 
bi svetovali našim bralcem in 
na kaj naj bodo pozorni?

Pri izbiri sočne elektrarne bi 
posebno pozornost namenil iz-

biri fotonapetostnih modulov, 
ki naj bodo čim kvalitetnejši 
predvsem pa naj bodo bodoči 
investitorji pozorni pri referen-
cah podjetja, kateremu zaupajo 
gradnjo sončne elektrarne. 

- Ali bo država podjetnikom 
in lastnikom sončnih elektrarn 
pomagala tudi po koncu čr-
panja evropskih nepovratnih 
sredstev ali menite, da bodo po 
tem obdobju ti lastniki prepu-
ščeni sami sebi?

Elektrarna naj bi bila po 
končanem črpanju nepovratnih 
sredstev pravilo že poplačana. 
Predvidevamo, da bo po tem 

obdobju prevladovala tržna 
naravnanost proizvajalcev ele-
ktrične energije iz OVE.

- Ali morejo podjetniki, ki se 
odločijo za prodajo električne 
energije prijaviti svoj s.p. oziro-
ma se morajo obvezno prijaviti 
kot prodajalci, ali morebiti ob-
staja tudi kakšen drug način?

Podjetnik zadeve glede 
proizvodnje električne energije 
iz OVE urejujejo skladno z dore-
gistracijo dejavnosti in sicer se 
registrirajo za drugo proizvo-
dnjo električne energije. 

- Kako je obdavčen dobiček, 
ki ga ustvari podjetnik s svojo 
sončno elektrarno?

Dobiček je obdavčen skla-
dno zakonodajo o obdavčitvi 
dobička.

mag. Andrej Hanžič, u.d.i.e. 
direktor Enersis d.o.o.

Sledilna elektrarna Vransko 3,87 kWp

MFE 39,13 kWp
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V kakšni meri smo Slovenci 
učinkoviti pri rabi energije in 
uvajanju obnovljivih virov? 
Katerih virov energije se najpo-
gosteje poslužujemo? Kakšne 
so vedenjske navade in pripra-
vljenost za izvajanje ukrepov 
učinkovite rabe energije? To 
je le nekaj vprašanj, na katera 
nudi odgovore prva speciali-
zirana Raziskava energetske 
učinkovitosti Slovenije - REUS, 
ki omogoča vpogled v dejan-
sko stanje in spremljanje rabe 
energije v gospodinjstvih. 

Pobudnik, nosilec in inve-
stitor raziskave REUS je agenci-
ja Informa Echo, ker učinkovito 
rabo energije (URE) obravnava 
kot družbeno koristnost in kot 
najučinkovitejši in najcenejši 
način za zmanjševanje porabe 
energije in izpustov toplogre-
dnih plinov. Izvajalec je podje-
tje Valicon, Eco Consulting pa 

aLi smo sLovEnCi  
Učinkoviti pri ravnanjU  
z EnErgijo?
Prva specializirana raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS

strokovni svetovalec.

Podjetjem in ustanovam 
raziskava REUS zagotavlja po-
datke, ki so lahko koristni pri 
načrtovanju, razvoju, proizvo-
dnji in trženju, predvsem pa 
pri pozicioniranju in razvijanju 
odnosov s kupci, odjemalci ter 
drugimi ključnimi ciljnimi sku-
pinami. 

Struktura raziskave 
REUS

Prvi val raziskave je bil 
opravljen na reprezentančnem 
vzorcu 1078 gospodinjstev. 
Anketiranje je potekalo z obi-
skom na domu, anketirana 
populacija pa obsega posame-
znike od 15 do 65 let. Rezultati 
prvega vala raziskave so do-
stopni od avgusta 2009 in jih 
je mogoče naročiti na agenciji 
Informa Echo, uporabnikom 
pa so na voljo v dveh poročilih 

(Rezultati raziskave in Analiza 
in razlaga rezultatov), ki sta 
razdeljeni na štiri poglavja. V 
nadaljevanju predstavljamo 
nekaj zanimivih podatkov iz 
raziskave.

PRVO POGLAVJE prikazuje 
stanje objektov, v katerih 
živijo anketirani - starost, tipi 
objektov, izolacija celotnega 
ovoja, kvaliteta oken, izvedene 
sanacije. Kot kažejo rezultati 
raziskave, se splošno stanje 
stanovanjskih objektov stalno 
izboljšuje, na kar kaže tudi po-
datek, da je bilo veliko sanacij 
izvedenih v zadnjih petih letih. 

DRUGO POGLAVJE vklju-
čuje sisteme prezračevanja, 
ogrevanja in hlajenja v go-
spodinjstvih. 

Med viri ogrevanja so kot 
najosnovnejši in najstarejši 
energent najbolj poznana drva 
(pozna jih 89%), zaradi pogo-

stosti uporabe in večje me-
dijske pozornosti pa jim sledi 
kurilno olje (85 %). Visoko se je 
uvrstila tudi sončna energija, ki 
jo kot vir ogrevanja pozna 58% 
anketiranih. 

Spodbudno je tudi dejstvo, 
da pri zamenjavah in dopolni-
tvah ogrevanja gospodinjstva 
razmišljajo o obnovljivih virih 
energije, saj se jih kar 25% nagi-
ba k uporabi toplotne črpalke. 

Približno polovica gospo-
dinjstev v času bivanja vzdržuje 
temperaturo okoli 21 °C, kar je 
blizu optimalne temperature, 
medtem ko v času odsotnosti 
večji del gospodinjstev nekoli-
ko zniža notranje temperature. 

Ravnanje s toplo vodo je v 
gospodinjstvih nekoliko slabše, 
saj jih tretjina ne zapira tople 
vode med tuširanjem, umi-
vanjem zob ali pomivanjem 
posode.

50



November 2009

TRETJE POGLAVJE predsta-
vlja ostalo rabo energije, kjer je 
zajeta raba električne energi-
je za delovanje gospodinjskih 
naprav, razsvetljavo in zabavno 
elektroniko. 

Povprečna poraba električ-
ne energije v gospodinjstvu 
znaša 3.513 kWh/leto. Tretjina 
gospodinjstev (29%) porabi 
več električne energije od pov-
prečja, kot vzrok pa navajajo 
predvsem večje število naprav 
ali oseb v gospodinjstvu. 

Povprečna starost gospo-
dinjskih naprav je od 5 do 10 
let, med njimi pa je približno 
tretjina varčnejših.

Pri uporabi naprav in razsve-
tljave so gospodinjstva dokaj 
vestna. 18% gospodinjstev ima 
nameščenih več kot polovico 
varčnih svetil, slabi dve tretjini 
gospodinjstev pa ima navado, 

da ob izhodu iz posameznega 
prostora ugasne luč. 0,4

Manj učinkovito ravnajo z 
nekaterimi napravami zabavne 
elektronike in računalniki. Kar 
51% gospodinjstev ima v sta-
nju pripravljenosti računalnike, 
59% gospodinjstev pa ima 
občasno vklopljene naprave ob 
računalniku ali televizorju, kljub 
temu, da jih ne potrebuje. 

ČETRTO POGLAVJE vklju-
čuje informiranost o URE in 
ostale splošne navade posa-
meznikov v gospodinjstvih 
- mnenja o lastni rabi energije, 
mišljenju o pomembnosti 
varčevanja in varovanja okolja, 
načinu iskanja in pridobivanja 
informacij o varčevanju z ener-
gijo. Varčevanje energije je po-
membno za 51% anketiranih. 
Za 36% predstavlja največjo 
motivacijo za varčevanje mo-

žnost prihranka denarja, 10% 
varovanje okolja, 51% anketira-
nih pa motivira oboje. 

Poleg tega drugo poroči-
lo - Analiza in razlaga rezul-
tatov vsebuje še DODATNO 
POGLAVJE medsebojnih raz-
merij med različnimi podatki. 
Medsebojna razmerja omogo-
čajo širše razumevanje in po-
nazoritev rezultatov, kar upo-
rabnikom raziskave omogoča 
večjo uporabnost (povezava 
porabe električne energije in 
starosti električnih naprav, sta-
rost objekta in poraba energije, 
izvedena sanacija in poraba 
energije za ogrevanje, …).

REUS je sindicirana  
raziskava

Raziskavo REUS soobli-
kujejo pristopniki – podjetja 
oziroma institucije iz različnih 
dejavnosti, ki so zainteresirani, 
da na terenu dobijo dodatne 
informacije o URE v gospo-
dinjstvih, ki jim predstavljajo 
dragocene smernice pri obli-
kovanju in izvajanju poslovnih 
načrtov. Pristopniki sodelujejo 
pri oblikovanju odprtega 
modula vprašalnika in delno 
sofinancirajo izvedbo raziska-
ve. V prvem valu raziskave sta 
kot pristopnika sodelovala 
Holding slovenske elektrarne 
in Petrol.

Drugo ciljno skupino razi-
skave predstavljajo uporabni-
ki, ki lahko odkupijo rezultate 
iz standardnega modula razi-
skave, ne morejo pa soobliko-
vati njene vsebine. To so proi-
zvajalci, trgovci in distributerji 
energije, proizvajalci in trgovci 
izdelkov, ki za svoje delova-
nje potrebujejo energijo (od 
varčne sijalke do ogrevalnega 
sistema) ali vplivajo na rabo 
energije (stavbno pohištvo, 
izolacije, …) in drugi. Rezultati 
iz standardnega modula so na 
voljo za odkup vsem zaintere-
siranim. 

Spremljanje trendov 
rabe energije

Raziskava REUS je zasnova-
na kot kontinuirana raziskava, 
ki se bo predvidoma izvajala 
enkrat letno. Začetek anke-
tiranja 2. vala je predviden v 
začetku leta 2010, v raziskavo 
pa bosta vključeni tudi novi 
področji - transport in pitna 
voda. Pred začetkom drugega 
vala raziskave bodo dokončno 
opredeljeni tudi ključni kazal-
niki URE, ki bodo omogočali 
spremljanje trendov rabe ener-
gije v času. 

Več o raziskavi REUS na  
www.energijasi.com

Tatjana Šeneker, Informa Echo
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Ecodan toplotna črpalka je sesta-
vljena iz zunanje enote ZUBADAN 
proizvajalca Mitsubishi Electric in kom-
paktne notranje enote Borö, švedskega 
proizvajalca. Ecodan zagotavlja sanitar-
no vodo do 6 oseb in ogrevalno vodo 
do 250m2 stanovanjske površine. 

Zubadan zunanja enota (8.0 kW, 
11.2 kW ali 14.0 kW nominalne grelne 
moči), zbira toploto zunanjega okolja 
in jo uporablja za ogrevanje notranjo-
sti stavbe. Rezervoar za vročo vodo v 
sistemu Ecodan vsebuje še dodaten 
rezervoar (rezervoar v rezervoarju) za 
pridobivanje dodatne toplote. Grelec, 
ki je sestavni del sistema se avtomatsko 
aktivira takrat, ko toplotna črpalka sama 
ne zmore zadovoljiti vseh zahtev upo-
rabnika oz. ko se črpalka ustavi zaradi 
prenizkih zunanjih temperatur (mejna 
temperatura je -25°C). Grelec služi tudi 

ECodan - invErtEr topLotnE 
črpaLkE zrak-voda  
mitsUbisHi ELECtriC

za dogrevanje sanitarne in ogrevalne 
vode, ko je le-to potrebno ter za pre-
prečevanje nastanka legionele. 

Vgrajen poseben pretočni električ-
ni grelec omogoča sistemu, da vodo 
segreje do zelo visokih temperatur oz. 
do max. 75°C. 

ZUBADAN je zunanja enota toplo-
tne črpalke, ki z edinstveno tehnolo-
gijo »Flash injection circuit« oziroma 
krožni brizgalni učinek, zagotavlja 
delovanje toplotne črpalke tudi pri 
izjemno nizkih zunanjih temperaturah, 
s 30% večjim izkoristkom energije (v 
primerjavi s klasičnimi TČ), ter nam za-
gotavlja enako moč delovanja pri -15°C 
ter delovanje do -25°C. Ogrevalni čas 
Zubadan toplotne črpalke je hitrejši, 
samo-odtajevanje je izredno kratko 
(do 50% hitrejše kot pri klasičnih TČ), 
dosežena želena temperatura je 60°C, 
prav tako pa se dosežena temperatura 
ohranja pri delovanju brez večjih tem-
peraturnih nihanj. 

Borö predstavlja notranjo enoto 
»kurilnico – vse v enem«, in zaključuje 
celoto popolnega sistema ogrevanja in 
vedno razpoložljive in zadostne količi-
ne sanitarne vode (185l, 280l), saj  vse-
buje za to vse elemente in nam hkrati 
z vgrajenim vrhunskim krmilnikom za 
delovanja sistema s preglednim zaslo-
nom, omogoča enostaven in hiter pri-
klop. Enoto lahko namestimo praktično 
kjerkoli v stanovanju. Deluje izjemno 
tiho, pri delovanju ne potrebujemo 
odvoda dimnih plinov. Za namestitev 
potrebujemo le cca 0,4 m2 površine.

Borö vsebuje rezervoar za ogreval-
no vodo, rezervoar za sanitarno vodo 
iz nerjavečega jekla, ploščni toplotni 
izmenjevalec, obtočno črpalko, razde-
lilni ventil za preklop med ogrevanjem 
in pripravljanjem tople sanitarne vode, 
ekspanzijsko posodo, pomožni elek-
trični grelec ter kompleksen krmilnik, 
povezan z zunanjim in prostorskim 
senzorjem temperature. 

Prihodnost ogrevanja in priprave sanitarne vode – 
za novogradnje in adaptacije

ZUBADAN zunanja enota

Notranja enota BORÖ
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PREDNOSTI ECODAN 
TOPLOTNE ČRPALKE
•	 Preverjena	in	zanesljiva	tehnologija	
•	 Nizki	stroški	investicije
•	 30%	 znižanje	 stroškov	 ogrevanja	 v	
primerjavi s fosilnimi gorivi
•	 Dimnika	ne	potrebujete	 več	 -	 50%	
znižanje emisije CO

2

•	 Visoka	 energetska	 učinkovitost	 –	
varčevanje z energijo
•	 Delovanje	do	-25°	C	zunanje	tempe-
rature
•	 Sanitarna	 voda	 brez	 nevarnosti	 le-
gionele
•	 Ogrevanje	brez	nevarnosti	zastrupi-
tve s CO

2

Radiatorsko ogrevanje (do 55° C tudi 
pri -15° C zun.temp.)
•	 Izredno	tiho	in	nemoteče	delovanje
•	 Kontrolirana	 in	 konstantna	 tempe-
ratura v prostoru
•	 Enostaven	 krmilnik	 s	 preglednim	
zaslonom
•	 Nizki	stroški	vzdrževanja
•	 Odlična	 rešitev	 pri	 novogradnji	 ali	

pri prenovi obstoječih ogrevalnih siste-
mov
•	 Enostavna	namestitev	s	strani	poo-
blaščenih monterjev
•	 Zagotovljeno	 udobno	 življenjsko	
okolje

V primeru obnovitve ogrevalnega 
sistema  lahko zunanje enote ZUBADAN 
in POWER INVERTER  preko ploščnega 
toplotnega izmenjevalca povežemo na 
obstoječe sisteme. 

1- Obtočna črpalka
2- Razdelilni ventil
3- Avtomatske varovalke
4- Ohišje za krmiljenje
5- Odzračevalna pipa
6- Tekoča faza
7- Plinska faza
8- Anoda
9- Dovod hladne vode
10- Odvod sanitarne vode
11- Voda - iztok
12- Voda - vtok
13- Krmilnik
14- Senzor (T3)
15- Pretočni el. grelec
16- Varnostni ventil
17- Manometer
18- Filter
19- Ekspanzijska posoda
20- Ploščni  toplotni izmenjevalec 

Za vse tehnične podatke in dodatne 
informacije:  
REAM d.o.o.

Uradni zastopnik in distributer za 
Slovenijo

Špruha 19, 1236 IOC Trzin

www.ream.si, info@ream.si,  
01 5637 057
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Specifična letna raba toplote za ogrevanje v klasično 
grajenih stavbah v RS znaša med 180 - 200 kWh/(m2a). 
Glede na trenutno veljavni pravilnik o toplotni zaščiti stavb 
in učinkoviti rabi energije [1], je največja specifična letna 
raba toplote za ogrevanje predpisana. Za stavbe to pomeni 
med 60 in 80 kWh/(m2a), oziroma približno trikratno zmanj-
šanje glede na letno rabo obstoječega stanovanjskega 
fonda. Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah [2] 
(PURES), ki bo začel veljati 1.10. 2010, predpisuje zmanjšanje 
specifične letne rabe toplote za ogrevanje še za približno 
30 - 40 odstotkov. 

V sestavku sem skušal najti odgovor na vprašanje, do 
katere meje je energijsko varčna gradnja še smiselna? Ali 
je to gradnja nizko energijskih (NEH) in pasivnih hiš (PH) s 
specifično rabo toplote za ogrevanje med 15 in 30 kWh/
(m2a) ali pa gradnja do meje, ki jo predpisuje PURES in ta 
znaša med 40 in 50 kWh/(m2a).

Če se ozremo na evropske države (Avstrijo, Nemčijo), 
lahko zasledimo, da po sanaciji starejših objektov načrtova-
na specifična raba toplote za ogrevanje ne presega 30 kWh/
(m2a). Novogradnje, tako stanovanjski in poslovni objekti, 
pa se načrtujejo s specifično rabo toplote za ogrevanje, ki 
ne presega 15 kWh/(m2a).

 Analiza stroškov gradnje je pokazala presenetljivo male 
razlike med t.i. nizko energijsko in pasivno gradnjo na eni 
strani in gradnjo po PURESU na drugi strani.

Višji stroški v višini do 10 % pri gradnji stavb v t.i. pa-
sivnem standardu, z rabo toplote za ogrevanje ≤ 15 kWh/
(m2a), v primerjavi z gradnjo glede na PURES, nastanejo 
zaradi obvezne vgradnje kontroliranega prezračevanja z 
vračanjem toplote odtočnega zraka, optimalnega ogreval-
nega sistema, povečane debeline toplotne izolacije in vgra-
dnje oken v pasivnem standardu ter tudi načina gradnje, 
kjer so toplotni mostovi minimalni in dosežena ustrezna 
zrakotesnost ovoja. Stroški gradnje za stavbe z rabo toplote 
za ogrevanje 30 kWh/(m2a), v primerjavi z rabo toplote 15 
kWh/(m2a), so nižji le za 5 odstotkov.

Raba toplote za ogrevanje pa ni edini kriterij, ki ga želi-
mo doseči z nizko energijsko gradnjo. Pomemben kriterij je 

do katErE mEjE jE 
EnErgijsko varčna gradnja 
šE smisELna

še visoka stopnja bivalnega ugodja ter enakomerna klima v 
prostoru pozimi in poleti. Pri gradnji se uporabljajo okolju 
prijazni in obnovljivi materiali, proizvedeni z minimalno ko-
ličino vgrajene energije in CO

2
 v življenjskem ciklusu hiše. 

1. Raba toplote za  
ogrevanje 

V stanovanjskih objektih predstavlja ogrevanje več kot 
70 odstotkov rabe energije. Preostanek energije koristimo 
za pripravo tople sanitarne vode, kuhanje, razsvetljavo in 
druge električne aparate. Energijski prihranki so odvisni od 
starosti stavbe, tehnologije gradnje, kakovosti izvedbe in 
vzdrževanja.

Za primerjavo rabe energije za različne stavbe upora-
bljamo energijsko število ogrevanja, ki predstavlja rabo 
energije za ogrevanje v stavbi na površinsko enoto uporab-
ne površine bivalnega prostora v obdobju enega leta. 

Specifična letna povprečna raba toplote za ogrevanje 
obstoječega stanovanjskega fonda, glede na statistične 
podatke v RS, znaša med 180 - 200 kWh/(m2a).

Glede na trenutno veljavni pravilnik o toplotni zaščiti 
stavb in učinkoviti rabi energije [1] je predpisana največja 
specifična letna raba toplote za ogrevanje, ki znaša med 60 
in 80 kWh/(m2a) oziroma pomeni približno trikratno zmanj-
šanje glede na letno rabo obstoječega stanovanjskega 
fonda. Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah [2] 
(PURES), ki bo začel veljati 1.10. 2010, predpisuje zmanjša-
nje specifične toplote za ogrevanje še za približno 30 - 40 
odstotkov.

Stavbe, glede na specifično rabo toplote za ogrevanje, 
delimo v običajne, nizkoenergijske (NEH) in pasivne (PH). 
Med nje prištevamo tudi tako imenovane 3 - litrske hiše z 
letno rabo toplote za ogrevanje ≤ 30 kWh/(m2a). Pri tem 
pomeni 1 liter kurilnega olja ekvivalent energije 10 kWh. 
Še manjšo letno specifično rabo toplote za ogrevanje imajo 
pasivne hiše (PH) in sicer ≤ 15 kWh/(m2a) (slika 1). Glede na 
novi pravilnik naj bi znašala specifična letna raba toplote za 
ogrevanje med 40 - 50 kWh/(m2a). 
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2. Toplotne izgube
Povečana toplotna zaščita ovoja stavbe je vsekakor 

najpomembnejši ukrep, ki ga moramo izvesti za doseganje 
kriterija energijsko varčne stavbe, vendar ne edini. S pove-
čano in izboljšano toplotno zaščito ovoja dosegamo višje 
temperature notranjih površin, kar, v povezavi s prezrače-
valnim sistemom, omogoča visok nivo ugodja.

Značilnosti starejše gradnje so pomanjkljiva toplotna 
izolacija, slabo in preveč intenzivno prezračevanje ter velike 
toplotne izgube. 

Vendar pa so transmisijske izgube le del izgub in s 
povečevanjem toplotne izolacije zmanjšujemo le del celo-

tnih izgub. Da zmanjšamo izgube zaradi prezračevanja, je 
potrebno samo izrabiti toplotno energijo, ki jo vsebuje že 
segreti zrak v prostoru, katerega moramo zaradi izrablje-
nosti odvajati. Z realizacijo kontroliranega prezračevanja 
dovajamo v prostor sveži zrak, ki ga pred vstopom v bivalni 
prostor segrejemo s toploto izrabljenega zraka in ga nato 
segretega dovajamo nazaj v prostor. Že ohlajeni izrabljeni 
zrak pa odvajamo iz objekta. Kontrolirano prezračevanje z 
vračanjem toplote odtočnega zraka je potrebno vgraditi, če 
želimo doseči kriterij rabe toplote za ogrevanje ≤ 30 kWh/
(m2a).

Nizkoenergijske in pasivne hiše, zgrajene po nizkoe-
nergijskih standardih, imajo ob uporabi kontroliranega 
prezračevanja in rekuperacije toplote majhne toplote iz-
gube. Vrednost toplotne prehodnosti »U« zunanjega ovoja 
so prikazane v tabeli 1. V tabeli 2 je prikazana povprečna 
potrebna debelina toplotne izolacije. 

Tabela 1: Toplotne prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij

U [W/(m2K)]
Novi pravilnik 

(1.10.2010)
NEH PH

zunanja stena 0,28 ≤ 0,25 ≤ 0,15

streha 0,25 ≤ 0,20 ≤ 0,15

tla 0,35 ≤ 0,25 ≤ 0,15

okna (okvir + 
steklo)

≤ 1,3 ≤ 1,10 ≤ 0,80

kontrolirano 
prezračev.

-
da + rekuperac.

toplote
da + rekuperac.

toplote

solarne 
naprave

da (25%) da da

Tabela 2: Debelina toplotne izolacije [λ = 0,035 - 0,04 W/[mK)] 

Gradbena konstrukcija U [W/(m2K)] δ (cm)

zunanja stena 0,30 - 0,10 15 - 30

streha 0,25 - 0,10 30 - 40

Slika1: Energijsko število ogrevanja
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3. Ukrepi za zmanjšanje  
toplotnih izgub

Za zmanjšanje toplotnih izgub imamo na volje številne 
ukrepe. Ti so sledeči:

•	 povečana	toplotna	zaščita,	
•	 sodobni	ogrevalni	in	prezračevalni	sistemi,
•	 pasivno	-	solarno	koriščenje	sončne	energije,
•	 koriščenje	odpadne	toplote	odtočnega	zraka	prezrače-
valnih naprav,
•	 pozitivno	stališče	do	nizko	energijskih	hiš.

Uspeh posameznih ukrepov se lahko neposredno odči-
ta iz toplotnih bilanc, kar je prikazano na sliki 2. Primerjava 
energijske bilance je narejena za povprečno starejšo gra-
dnjo, gradnjo v skladu z obstoječimi predpisi [1] in pasivno 
hišo. Levi stolpec prikazuje toplotne izgube, medtem ko 
desni stolpec dobitke toplote. Razliko predstavlja speci-
fična raba toplota za ogrevanje Q

h,
 ki se zmanjša od 120 

kWh/(m2a) na 70 kWh/(m2a) in nadalje na 15 kWh/(m2a) pri 
pasivni hiši. 

Iz slike je razvidno:
Zaradi dobre toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe 

se transmisijski del H
t
 znatno zmanjša.

Vračanje toplote odtočnega zraka (rekuperacija) je 
označena z R.

Solarni dobitki (S) ostajajo približno enaki. Interni to-
plotni dobitki (I) ostajajo približno enaki. To izhaja iz tega, 
da narašča število električnih aparatov in prav tako njihov 
izkoristek, kar pomeni dejansko enako rabo energije. 

Uporabniki stanovanj lahko z odpiranjem oken spreme-
nijo prezračevanje H

v
. Z zmanjšanjem transmisijskih izgub 

H
t
 namreč narašča delež izgub zaradi prezračevanja. Če je 

ta delež pri starejših stavbah znašal 25 odstotkov, je njihov 
delež pri nizkoenergijskih hišah 50 odstotkov ter  pri pasiv-
nih hišah še višji. Za izračun letne specifične rabe toplote za 
ogrevanje pasivne hiše se uporablja računalniški program 
- PHPP 07 - Passivhaus Projektierungs Paket. 

Toplotne prehodnosti neprosojnega ovoja so izračuna-
ne po DIN 4108. Toplotne izgube skozi zunanje gradbene 
dele se izračunajo kot vsota vseh toplotnih prehodnosti 
gradbenih delov in njihovih površin. Pri  izračunu skupnih 
specifičnih toplotnih izgub je potrebno upoštevati tudi 
vpliv linijskih toplotnih mostov. 

Za pasivne hiše je značilno, da so zelo zrakotesne, z na-
menom nadziranja izgub zaradi prezračevanja. Neprepustni 
ovoj, ki obdaja celotno lupino zgradbe, mora biti dobro za-
tesnjen, kar dokažemo s pomočjo tlačnega testa. Pri pasivni 
hiši so obvezne naprave za dovod in odvod zraka z rekupe-
racijo toplote. Pri izračunu potrebne toplote za ogrevanje 
se upošteva sončno obsevanje - solarni dobitki skozi stekle-
ne površine (glede na naklon orientacije) v ogrevalni sezoni 
in izkoriščenost sončnih dobitkov, kar dobimo iz razmerja 
toplotnih izgub in dobitkov. Pridobljena prosta toplota je 
seštevek solarnega obsevanja in notranjih izvorov. Kolikšen 
je uporaben delež pridobljene proste toplote, izrazimo s 
solarno stopnjo izkoriščanja. Stopnja solarnega izkoriščanja 
je odvisna od izvedbe zgradbe in lahko znaša med 40 do 
100 odstotki. 

Pri notranjih virih upoštevamo osebe, električno energi-
jo (ne za ogrevanje), oddano toploto energijsko učinkovitih 
hišnih naprav, toploto tople sanitarne vode, izhlapevanje 
oz. izparevanje (npr. vlažnost iz lončnic). 

Slika 2: Primerjava energijskih bilanc
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Izračun letne specifične toplote za ogrevanje pokaže, 
da je raba energije v stavbi  odvisna predvsem od zadostne 
toplotne izolacije, ki je vgrajena v ovoj stavbe. Tudi vsi ostali 
dejavniki lahko močno vplivajo na rabo, predvsem stopnja 
prezračevanja in vpliv notranjih virov. 

Posodobitev ogrevalnih naprav, vgradnja toplotnih 
črpalk za ogrevanje, ne prinaša le gospodarske koristi, 
temveč se proporcionalno, z zmanjšanjem porabe goriva, 
zmanjšajo tudi emisije škodljivih snovi v okolje (CO

2
, SO

2
, 

NO
X
, CO). Samo izboljšana toplotna izolacija ne prinaša že-

lenih prihrankov energije, če zadržimo, v primeru sanacije 
stavbe,  zastarele ogrevalne naprave.

Pasivne hiše imajo ob uporabi kontroliranega prezra-
čevanja z rekuperacijo toplote majhne toplote izgube. Te 
znašajo manj kot 10 W na kvadratni meter ogrevane povr-
šine. Z učinkovito toplotno izolacijo zunanjih obodnih ne-
prosojnih površin, ki znašajo [U ≤ 0,15 W/(m2K)] in vgradnjo 
energijsko učinkovitih oken [Usteklo + okvir ≤ 0,8 W/(m2K), 
g ≥ 50 %] ter sodobnimi ogrevalnimi napravami za ogreva-
nje in prezračevanje zagotovimo enakomerno temperaturo 
notranjega ovoja stavbe pozimi in poleti. 

3.1. Od energijsko potratne  
do energijsko varčnega objekta –  
primer dobre prakse 

Za stanovanjski blok na območju s temperaturnim pri-
manjkljajem 3300 (dan . K) in neto ogrevalno površino 2260 
m2, je pred zamenjavo oken znašala raba toplote za ogre-
vanje 390 MWh (daljinsko ogrevanje), kar znaša letno 172,5 
kWh na kvadratni meter ogrevane površine. Vsa obstoječa 
okna, s toplotno prehodnostjo 2,8 W/(m2K), so se postopo-
ma zamenjala z energijsko varčnimi okni s toplotno preho-
dnostjo 1,3 W/(m2K), s tem se je zmanjšala raba energije za 
približno 25% oziroma na 288 MWh, kar znaša letno 127,4 
kWh na kvadratni meter ogrevane površine. Z ukrepom 
nove toplotno - izolacijske fasade, z debelino toplotne izo-
lacije 12 cm,  je predvideno zmanjšanje rabe energije na 
127 mWh, kar znaša letno 56,2 kWh na kvadratni meter 
ogrevane površine.    ›

www.revija-energetik.si
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 Tabela 3: Potrebna toplota za ogrevanje

Večstanovanjski blok
Neto ogrevana površina: 
2260 m2

Izmenjava zraka n = 1,00 h-1

Specifična letna 
raba toplote za
ogrevanje

kWh/(m2a)

Letna potrebna 
toplota za ogrevanje

(MWh)

Pred zamenjavo oken 172,5 390 - pred 2008

Po zamenjavi oken 127,4 288 - leto 2008/2009

Po izvedbi fasade 56,2 127 - leto 2009/2010

Glede na pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi 
energije v stavbah Uradni list RS št. 42/2002, je za stano-
vanjski blok izračunana specifična raba toplote za ogre-
vanje 56,2 kWh/(m2a), kar je manj od predpisane največje 
letne dovoljene specifične toplote za ogrevanje (člen. 6), 
ki znaša 63,24 kWh/(m2a). Vrednosti veljajo za predvideno 
izmenjavo zraka pri naravnem prezračevanju n = 1,00 h-1.

Izračun toplotnih izgub je pokazal, da je pri izolirani 
zgradbi letna potrebna toplota za ogrevanje približno ena 
tretjina vrednosti neizolirane zgradbe. Pri projektiranju 
toplotne zaščite zgradbe je potrebno upoštevati krajevno 
ugotovljene podatke o projektni zunanji temperaturi, tem-
peraturnemu primanjkljaju, o trajanju ogrevalne sezone 
in globalnemu sončnemu obsevanju. Predvidena letna 
potrebna toplota za ogrevanje stavbe se izračuna skladno 
s standardom SIST EN 832. Upoštevajo se transmisijske in 
prezračevalne toplotne izgube, dobitki notranjih virov in 
dobitki sončnega sevanja.

3.2. Prehod na NEH ali PH 
Če bi v opisanem primeru s specifično rabo toplote 

za ogrevanje 56 kWh/(m2a) želeli doseči specifično rabo 
toplote za ogrevanje 40 kWh/(m2a), kar predpisuje PURES, 
bi morali investicijo povečati za približno 20 odstotkov, 
glede na že nastale stroške izvedbe fasade in  zamenjave 
stavbnega pohištva ter dodatne izolacije podstrešja od se-
danjih 20 cm na 30 cm. Če bi obstoječi objekt želeli sanirati 
za dosego t.i. pasivnega standarda, pa bi morali investicijo 
dodatno povečati za približno 10 odstotkov (slika 4). Stroški 
gradnje za stavbe z rabo toplote za ogrevanje 30 kWh/(m2a) 
v primerjavi z rabo toplote 15 kWh/(m2a) pa so nižji le za 5 
odstotkov. 

Višji stroški nastanejo zaradi vgradnje kontroliranega 
prezračevanja z vračanjem toplote odtočnega zraka, vgra-
dnje povečane debeline toplotne izolacije in razlike v ceni 
vgradnje oken za pasivno gradnjo. 

4. Zaključek
Žal se trenutno v praksi dogaja, da še mnogi projektanti 

pri projektiranju uporabljajo obstoječi veljavni pravilnik o 
toplotni zaščiti. Prav tako ne upoštevajo pravila stroke, ki 
priporoča znatno strožje kriterije,  kot jih navaja PURES. To 
s pridom izkoriščajo določena  gradbena podjetja, da lahko 
gradijo ceneje, vendar energijsko potratne objekte. Prav 
tako še ni uvedena energetska izkaznica (rok 4.1.2009 gle-
de na Direktivo EU o energetski učinkovitosti stavb - EPBD), 
kjer znaša najnižji energijski razred A za dovedeno energijo 
40 kWh/(m2a). 

Slika3: Zmanjšanje rabe toplote 

za ogrevanje pri zamenjavi oken 

in izvedbi izolacijske fasade
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Dne 1.10.2008 je stopil v veljavo novi pravilnik o učin-
koviti rabi energije v stavbah. Pravilnik [2] pa bo pričel 
veljati šele 1.10.2010. Ta pravilnik predpisuje znatno nižje 
vrednosti za rabo toplote za ogrevanje glede na trenutno 
veljavni pravilnik [1] in s tem tudi potrebno toplotno moč 
objekta. Glede na to, da je novi pravilnik [2] dobra osnova 
za nizkoenergijsko gradnjo, z računsko ocenjeno specifično 
rabo toplote za ogrevanje med 40 in 50 kWh/(m2a) in ker bo 
začel veljati šele čez eno leto, je še dovolj časa, da ga dopol-
nimo tako, da se bo v čim večji meri približal t.i.  pasivnim 
standardom, ki jih primer v Avstriji in Nemčiji obvezno upo-
rabljajo pri novogradnjah in tudi sanacijah stanovanjskih 
ter ostalih objektov.

Novi PURES že zdaj zagotavlja približno polovico manj-
šo rabo energije v novih stavbah od sedanjih predpisov. 
Analiza stroškov gradnje je pokazala presenetljivo male 
razlike med t.i. nizkoenergijsko in pasivno gradnjo na eni 
strani in gradnjo po PURESU na drugi strani.Višji stroški 
v višini do 10 odstotkov pri gradnji stavb v t.i. pasivnem 
standardu, z rabo toplote za ogrevanje ≤ 15 kWh/(m2a), 
v primerjavi z gradnjo glede na PURES, nastanejo zaradi 
obvezne vgradnje kontroliranega prezračevanja z vrača-
njem toplote odtočnega zraka, optimalnega ogrevalnega 
sistema, povečane debeline toplotne izolacije, vgradnje 

oken v pasivnem standardu in tudi samega načina gradnje 
(minimalni toplotni mostovi, ustrezna zrakotesnost ovoja). 
Stroški gradnje za stavbe z rabo toplote za ogrevanje 30 
kWh/(m2a) v primerjavi z rabo toplote 15 kWh/(m2a) pa so 
nižji le za 5 odstotkov.

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 

4.Viri, literatura:
[1] Pravilnik o toplotni zaščiti stavb in učinkoviti rabi energije (Ur.list št. 42/2002)
[2] Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) - Ur.list. št. 93/2008

Slika 4: Povečanje investicije za doseganje t.i. pasivnega standarda

56 kWh/(m2a)

kWh/(m2a)
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Udobje bivanje postaja vse bolj 
pomembna vrednota kvalitete naše-
ga bivanja. vse večja avtomatizacija 
življenja botruje vse bolj stresnemu 
načinu življenja. kako si olajšati 
življenje? kako doseči udobje biva-
nja? kompleksno vprašanje, ki si ga 
zastavljamo pri načrtovanju bival-
nega okolja. od našega doma priča-
kujemo udobje, varnost in varčnost. 
Hiša, ki nas uboga, dandanes niso 
več sanje, temveč resničnost. pod 
pojmi inteligentna oziroma pame-
tna zgradba si predstavljamo avto-
matizacijo doma, ki ne predstavlja 
več samo luksuza, temveč pametno 
orodje za upravljanje in nadzor 
doma. s preprostim dotikom ekrana 
lahko upravljamo rasvetljavo, tem-
peraturo, alarmne in prezračevalne 
napravami, dvigamo ter spuščamo 
rolete, lahko izbiramo glasbo po 
naši želji ali simuliramo prisotnost. 
možnosti je veliko, izbira pa je vaša. 

Kaj so inteligentni sistemi 
upravljanja?

V zadnjem desetletju smo, zahva-
ljujoč pocenitvi elektronskih kompo-
nent, priče avtomatizaciji sistemov na 
področju zgradb. Trend integriranja 
posameznih delov zgradb v enovit sis-
tem avtomatizacije doma označujemo 
z izrazi »pametni dom« ali »inteligen-
tna zgradba«. Prej ločeni sistemi, kot 
so ogrevanje, klimatizacija, alarmira-
nje, upravljanje temperature, itd. se 
integrirajo v celovit sistem upravljanja 

doma. Avtomatizacija doma je tehnika 
za upravljanje s tehnologijo v domu, 
z namenom izboljšanja kakovosti in 
predvsem poenostavitve življenja. 
Današnji domovi postajajo čedalje 
bolj kompleksni, sofisticirani, ritem in 
način življenja pa vse hitrejši in vedno 
bolj stresen. Hrepenimo po udobju in 
po tem, da si čim bolj olajšamo življe-
nje. Pri upravljanju s prej omenjenimi 
podsistemi potrebujemo le prst, saj 
lahko v pametnem domu preprosto, z 
dotikom na ekran, nadziramo vse več 
vsakodnevnih opravil. 

Prednosti pametnega doma
Bistvo inteligentnih zgradb je torej 

integracija sistemov za nadzor bival-
nega okolja z informacijskimi tehnolo-
gijami v en sistem. Pametne zgradbe 
nudijo večje udobje, boljši nadzor in 
enostavnejše upravljanje. Pri pametni 
hiši za vsakodnevna opravila skrbi teh-
nologija, ki samodejno izpolnjuje zah-
tevane naloge (osvetljevanje, toplotno 
udobje, nadzorovano prezračevanje, 
prižiganje glasbe in drugih električnih 
predmetov, itd.) Način upravljanja je 
zelo enostaven, preko računalnika, 
prenosnega ali zidnega panela na 
dotik, dlančnika, mobilnega telefona 
in internetnega omrežja, možno pa je 
tudi zvočno upravljanje. Edine ome-
jitve sistema so le vaš okus in želje ter 
inovativnost oblikovalcev interiorjev. 
Naslednja prednost pametnih inšta-
lacij ter pametnega doma sta varnost 
in predvsem nadzor funkcij, kot so 

protivlomna in protipožarna zaščita, 
simulacija prisotnosti (v primeru od-
sotnosti sistem simulira in analizira bi-
valne navade). Preverjanje upravljanja 
naprav je možno tudi v času odsotnosti 
in obveščanje o morebitnih nezgodah 
lahko poteka preko mobilnega telefo-
na. Naslednja pomembna prednost pa-
metnega doma je varčnost, prihranek 
pri naložbi zaradi lažjega projektiranja, 
enostavnejšega polaganja kablov, 
hkrati pa so tudi okolju prijaznejše. 
Pametna hiša privarčuje do 30% 
energije letno in s tem nižje stroške. 
Pomemben člen pametnih inštalacij 
je seveda tudi UPS (Uninterruptible 
Power Supply – Neprekinjeni sistem 
napajanja). Ta prepreči, da bi sistem 
zatajil v primeru, ko zmanjka elektrike. 
Tudi otrokom, starejšim in ljudem s 
posebnimi potrebami bo pametna hiša 
izboljšala oziroma olajšala življenje.

Možnosti pametnih  
inštalacij

Ko pridete utrujeni domov iz služ-
be, se s pritiskom na gumb odprejo 
garažna vrata, kamor parkirate vozilo. 
Izključi se alarm in prižgejo se luči. 
Ustvarite lahko različne scenarije, od 
mehke osvetlitve po posameznih 
prostorih, do samodejnega prižiganja 
in ugašanja luči, potreben je le dotik 
ekrana, pametni sistem pa samodejno 
prepozna prisotnost ali odsotnost v na-
šem domu. Ob pripravi okusne večerje, 
po napornem delovnem dnevu, vam 
krajša čas prijetna glasba, ki je lahko 

UdobjE bivanja aLi vaša 
sanjska Hiša
Hiša, ki bo (pre)poznala vaše bivalne navade, vam prihranila obilo 
časa in napolnila vaš vsakdan z odobjem
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omejena na posamezne prostore ali pa 
se predvaja po celotni hiši. Uravnavanje 
prijetne temperature vam ohladi so-
parne poletne dneve ali ogreje mrzle 
zimske dni. Rolete se dvigajo in spušča-
jo po potrebi, glede na programirane 
senzorje. Po večerji sledi prijeten film-
ski večer in s pritiskom na tipko »hišni 
kino« ustvarite samodejno ustrezno 
zatemnitev prostora ter izberete ogled 
filma po lastni izbiri. V inteligentni hiši 
lahko vse funkcije doma upravljate 
kar iz naslonjača, hkrati pa ločeno 
vzdržujete idealne bivalne pogoje za 
vsak prostor posebej. Preden se po 
napornem dnevu zleknete v posteljo, 
s pritiskom na gumb ugasnete vse luči 
v pametnem domu. Možnih scenarijev 
je veliko, omejitev je skoraj le vaša do-
mišlija. Vaše sanje bivanja v pametnem 
domu uresniči evip hiša, ki pomeni 
energijsko varčno, inteligentno in pri-
jazno zgradbo podjetja Robotina d.o.o. 
Naše podjetje nudi celovite rešitve 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, 

obnovljive vire energije, inteligentne 

inštalacije in učinkovito rabo energije. 

Robotina d.o.o vam ponuja tudi sve-

tovanje, izdelavo projektov, dobavo, 

vgradnjo, zagon in preizkus sistemov, 

projektiranje strojnih in elektroinštala-

cij, izračun gradbene fizike in PHPP ter 

končni in ključni proizvod evip hišo, ki 
lahko postane dom vaših sanj. 

več informacij na www. evip.si
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sEjEm  mos 2009
Celje, 9. - 16. septembra 2009

Celjski sejem je letos organiziral že 42. 
Mednarodni obrtni sejem MOS 2009. na 
več kot 60.000 M2 razstavnih površin je 
razstavljalo kar 2.078 razstavljalcev iz 73 
držav.

V okviru razstavnega prostora Sekcije 
kovinarjev je bila obiskovalcem sejma  
na posebnem stojalu na voljo revija 
ENERGETIK. V sklopu sekcije instalaterjev-
energetikov pa se je med drugimi pred-
stavilo tudi priznano mariborsko podjetje 
UNIPRIM. Podobno kot na lanskem sejmu, 
je tudi letos vladalo izredno zanimanje 
za omenjeno revijo. Obiskali smo naše 
obstoječe oglaševalce in jih povprašali po 
njihovem menju glede revije. Večina njih 

meni, da je revija ENERGETIK dobra revija, 
ki si je z lepo zunanjo podobo in zanimivo 
vsebino utrla pot na knjižne police naših 
bralcev. Le - ti  jo večkrat prelistajo in se-
veda tudi nemalokrat najdejo odgovore 
na posamezna strokovna vprašanja. Sicer 
pa se revija ponaša z dolgoletno tradicijo, 
saj je začela izhajati daljnega leta 1993 in je 
prva tovrstna revija na slovenskem tržišču. 
Z veseljem ugotavljamo, da je čedalje več 
podjetij iz gradbenega področja oglašuje 
v reviji ENERGETIK, oziroma predvideva 
oglaševanje v eni od naslednjih številk.

Seveda pa smo na sejmu obiskali tudi 
nove, potencialne oglaševalce in jim pred-
stavili našo revijo. Na osnovi odziva slednjih 

računamo, da se bodo v vsaki naslednji 
številki predstavili poleg obstoječih tudi 
nekateri novi oglaševalci in tako oplemeni-
tili revijo z novimi strokovnimi vsebinami. 

 Olga Poslek, (foto o.p.) 

Predstavitev revije Energetik na razstavnem prostoru 
OOZ Maribor - sekcije kovinarjev

WEISHAUPT

TERMOTEHNIKA BRASLOVčE

BIOMASA KNUT

HERZ ACTINIA SOLAR GUNTAMATIC ARMEx

WVTERM VITANEST

DEMIT WIENERBERGER HTZ

VELUx UNIPRIM
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SELTRON

ENERSIS

MARLES

VAN-DEN

SOL NAVITAS

SONNENKRAFT

CREATON HORIZONT MIx INSTALACIJE MARCEN

KONIK DILE

BIO PLANET OMEGA AIR KWB

ESAL ARTIMEx

VETO HS AJM

TILIA xELLA POROBETON KOVINTRADE

MARTIN METALNET BETOMAx

KOOP AGREGAT PLAN-NET
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Letošnja, že tretja Robotina 
open, ki se bo dogajala 4., 5. no-
vembra v kozini in se zaključila z 
ekskurzijo 6. novembra, bo zopet 
nekaj posebnega. Čaka vas prav 
posebno doživetje in to je odprtje 
nove fotovoltaiče sončne elektrar-
ne. Kljub precejšnjim oviram pri 
izgradnji elektrarne, ki bo odprla 
vrata 5. novembra,  bo preko 1300 
m2 z močjo 189 kW letno proizvedlo 
skoraj 200 MWh električne energije. 
Dogodka se bodo udeležili vsi vidni 

predstavniki s področja energetike, 
obnovljivih virov in učinkovite rabe 
energije ter drugi, ki jih dogodek 
zanima.  Samo dogajanje bo pod-
krepljeno z zanimivimi predavanji 
na temo celovitih rešitev za obvla-
danje proizvodnje, fotovoltaike, 
energijske učinkovitosti in udobja, 
energijsko varčnih in prijaznih 
zgradb, ploskovnih sistemov ogre-
vanja, hlajenja ter prezračevanja, 
pametnih inštalacij, pasivnih in 
nizkoenergijskih hiš, itd. Zadnji dan 

dogodka, 6. november, je namenjen 
ogledu referenčnih objektov, ki 
predstavljajo primere dobre prakse. 
Prav gotovo bo doganje zanimivo 
in poučno, zato vas vljudno vabimo 
na svečano otvoritev. 

Za vse ostale informacije se obrnite  
na tel. (05) 689 20 20 ali pišite na 
info@robotina.si.

Vljudno vabljeni!

robotina opEn-  
otvoritEv FotovoLtaičnE 
(sončnE) ELEktrarnE

Cenjeni oglaševalCi!

Za objavo oglasa in strokovnega članka  

lahko pokličete po telefonu:  

040 580 519 

041 889 942 

ali pošljete vaše povpraševanje  

po e-pošti: olga.poslek@gmail.com

DIMENZIJE OGLASNEGA PROSTORA

1∕1

210 x 297 mm + 

3mm dodatka za obrez

naslovnica

190 x 220 mm

pasica na  
naslovnici

80 x 30 mm

pasica notranja

180 x 30 mm

1∕2

180 x 130 mm

ležeče

1∕2

88 x 263 mm

pokončno

1∕4

180 x 65 mm

ležeče

1∕4

88 x 130 mm

pokončno

1∕3

57 x 263 mm

pokončno

1∕3

180 x 85 mm 

ležeče

2∕3

119 x 263 mm

pokončno

2∕3

180 x 263 mm

ležeče



svoje prednosti

Razmišljate o novi kopalnici? Estetika je pomembna - zato






