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VGRaDNa 
kONsTRUkCiJa 

Za sOlaRNE 
sisTEME 

Varčnost  
in učinkovitost  
pri vgradnji  
solarnih sistemov

Sikla solar je inovativni modulni sistem  
za gospodarno vgradnjo fotonapetostnih modulov z okvirjem.

Prilagojeno vsem področjem uporabe:

 prosto postavljeni sistemi
 ravne strehe
 poševne strehe
 fasade

Dokazane prednosti Sikla solarnega vgradnega sistema:

 preizkušena odpornost na korozijo
 statično preračunane konstrukcije
 individualne ponudbe storitev
 garancija Sikla 
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NOVE TEHNOLOGIJE 
PRI UPORABI TOPLOTNIH  
ČRPALK

S toplotno črpalko v povezavi s 
sončnim sistemom je mogoče, poleg 
nizkoenergijskih in pasivnih hiš, ogreva-
ti tudi zgradbe, izdelane po trenutno ve-
ljavnih predpisih. Zgornja meja ekono-
mičnosti ogrevanja s toplotno črpalko so 
specifične toplotne izgube 50 W na kva-
dratni meter ogrevane površine. Za pri-
merjavo, specifične toplotne izgube pri 
3-litrski hiši znašajo 20 W/m2 in pasivni 
hiši 10 W/m2.

S sončnim sistemom lahko, poleg 
priprave tople sanitarne vode, zagotovi-
mo del toplote za ogrevanje (15 do 50 %) 
in s tem dosežemo letno grelno število 
več kot 6. Vgraditi moramo ploskovni sis-
tem ogrevanja (talno, stensko, stropno), 
ki poleti omogoča tudi pasivno hlajenje.

Za nizkoenergijske hiše je značil-
no, da potrebna toplota za ogrevanje 
na leto ne presega 30 kWh/(m2a) ogre-
vane površine. Za ogrevanje teh zgradb 
koristimo nižje temperature dovoda, 
kar nam omogoča izkoriščanje alterna-
tivnih virov toplote. S sončno toplotno 
črpalko v kombinaciji z latentnim hranil-
nikom toplote dosežemo letno grelno 
število do 6. Pri latentnih hranilnikih to-
plote koristimo parafine, ki so pri sobni 
temperaturi v obliki raznih voskov.

Na območju Republike Slovenije 
sije sonce od 1.600 do 2.650 ur na leto ter 
vpade med 1.000 in 1.400 kWh/m2 sonč-
ne energije na leto. Vsota neposrednega 
in difuznega sevanja, ki ga imenujemo 
globalno sevanje, v povprečju znaša pri-

bližno 1.200 kWh/m2 na leto. Ta energija 
je na razpolago od aprila do oktobra, le 
približno 200 do 250 kWh/m2 je na voljo 
v zimskem času. 

Pri latentnih hranilnikih toplote je 
pomembna njihova sposobnost hranje-
nja energije (kJ/kg) oziroma tista toplo-
ta, ki jo lahko shranimo na prostornino 
hranilnika toplote. Najprimernejše so or-
ganske snovi – parafini. 

Fazno spremenljivi materia-
li (PCM) shranijo energijo, ki se sprošča 
pri spreminjanju iz trdnega agregatnega 
stanja v tekoče. Zaradi novih tehnologij 
koristimo parafine, ki so pri sobni tem-
peraturi v obliki raznih voskov. Če doda-
jamo energijo v obliki toplote, se pri tem 
poveča notranja energija. Posledica tega 
je povišanje temperature (senzibilna to-
plota) ali sprememba faze (latentna to-
plota). Vedno, ko material preide v drugo 
agregatno stanje (iz trdnega v tekoče ali 
obratno), se toplota oddaja ali sprejema. 
Z latentnimi hranilniki toplote shranjuje-
mo ali izkoriščamo energijo v tempera-
turnem intervalu od 0 do 100 °C. 

Temperature, pri katerih pote-
kajo fazni prehodi, so za različne snovi 
različne. Iz diagrama časovnega poteka 
temperature pri segrevanju ali ohlajanju 
snovi je razvidno, da s fazno spremembo 
posamezne snovi shranimo ali pozneje 
izkoriščamo precejšne količine energi-
je pri konstantni temperaturi, To nam 
omogoča vzdrževanje konstantne fazne 
temperature med faznim prehodom in 

pri tem želimo, da je čas, v katerem je 
temperatura konstantna, čim daljši. V 
zadnjem času uporabljamo predvsem 
parafine, ki imajo temperaturo fazne-
ga prehoda v območju 0 do 100 °C, pri 
čemer je temperatura tališča odvisna 
predvsem od dolžine verige ogljikovih 
atomov.

Latentni hranilniki toplote lahko 
shranijo od 5- do 14-krat več toplote na 
enoto prostornine kot materiali za sen-
zibilne hranilnike, kot so voda, prst in 
kamen. Pri uporabi toplotne črpalke so 
stroški za energijo do 70 odstotkov niž-
ji. Sončno energijo shranjujemo v pre-
hodnih obdobjih in zimskem obdobju, 
ko je te energije v povprečju na razpo-
lago približno 200 do 250 kWh/m2 na 
leto. Vgradnja hranilnika latentne toplo-
te v povezavi s toplotno črpalko precej 
zmanjša rabo energije in stroške ogreva-
nja, poleg tega ne onesnažujemo okolja

Kompaktni sončni sistem s toplo-
tno črpalko zemlja/voda pokaže, da zna-
ša pokritje potreb po toploti za ogreva-
nje pri klasično grajeni hiši po trenutno 
veljavnih predpisih 15 % na leto. Pri 3-li-
trski hiši pa znaša pokritje že približno 
40 %. V obeh primerih se vgradi toplo-
tna črpalka, ki kot vir koristi toploto ze-
mlje (kamenin ali podtalnice). Pri vgra-
dnji dovolj velikih površin sprejemnikov 
sončne energije (16 m2) in hranilnika to-
plote (100 litrov), znaša letno grelno šte-
vilo toplotne črpalke več kot 6. 

(bg)
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Dne 1. 4. 2010 je podjetje VI-
ESSMANN organiziralo seminar 
za projektante v Hotelu Arena, 
ob samem vznožju Pohorja.

V uvodnem delu je g. Etbin 
Stropnik, direktor podjetja VI-
ESSMANN, s sedežem v Ma-
riboru, pozdravil udeležen-
ce seminarja. Zatem je izčrpno 
predstavil nov DVD, ki smo ga 
prejeli poleg ostalega promo-
cijskega materiala. Sprehodili 
smo se po obeh aktualnih ceni-
kih, pogledali navodila za pro-
jektiranje in podatkovne liste, 
zbirko shem in še vrsto drugih 
podatkov, ki so pomembni za 
delo projektantov.

Sledila je predstavitev novo-
sti v prodajnem programu pod-
jetja VIESSMANN, katero je iz-
vedel g. Slavko Može,  referent 
šolanj in vodja tehnične službe.

Novosti v prodajnem  
programu VIESSMANN

Oljni kondenzacijski  kotli
Predstavljena sta bila dva 

nova oljna kondenzacijska kotla 
Vitoladens 300 – T in Vitoradial 
300 T, ki pokrivata nazivne moči 
od 20,2 do 335 kW. Kotla omo-
gočata maksimalne izkoristke 
goriva, s koriščenjem konden-
zacijske tehnike. V primerjavi z 
nizkotemperaturnimi, kotli so ti 
izkoriski višji za cca. 10 %. 

Plinski stenski  kotli
Sodoben plinski stenski kon-

denzacijski kotel Vitodens 100,  
moči od 9 do 26 kW,  je s kon-
kurenčno ceno primeren tudi 
za večstanovanjske zgradbe. 
Omenjeni kotel predstavlja al-
ternativo k tehnični rešitvi cen-
tralne kotlovnice, kjer se lahko 
uporabljajo kotli Vitodens 200 
W tudi v kaskadni postavitvi, 
skupne moči do 420 kW. V pri-
meru potreb po večjih močeh, 

se uporabljajo plinski konden-
zacijski kotli tipa Vitocrossal do 
978 kW.

Vitodens 222- F, moči do 35 
kW, nudi veliko udobje na naj-
manjšem možnem prostoru in 
je idealen za posodobitev ogre-
valnega sistema ali za zamenja-
vo starega plinskega kotla in 
podstavljenega ogrevalnika sa-
nitarne vode.
Vitodens 242-F pa dodaja pred-
nostim kotla Vitodens 222-F še 
možnost solarnega ogrevanja 
sanitarne vode. Vgrajen solar-
ni regulacijski modul krmili ko-
tlovna regulacija Vitotronic.

Nove regulacije Vitotronic 
omogočajo še preprostejše ro-
kovanje – upravljalni meni je 
logičen in lahko razumljiv. Gra-
fični del upravljalnega dela slu-
ži za prikaz ogrevalnih krivulj. 
Upravljalni del se lahko v sten-
skem podnožju montira tudi do 
oddaljenosti 5 m na steno.

Toplotne črpalke
Visoka grelna števila so odli-

ka vseh Viessmannovih toplo-
tnih črpalk.

Gospod Možina je izčrpno 
predstavil toplotne črpalke, zla-
sti z vidika prednosti.

Vitocal 300-G moči od 6,2 do 
43,2 kW 

 y velika učinkovitost v 
vsaki obratovalni točki, zara-
di inovativnega RCD sistema 

in elektronskega ekspanzij-
skega ventila,

 y nova regulacija in digital-
ni nadzor hladilnega kroga,

 y variabilnost pri kaskadira-
nju in prilagajanju moči,

 y enostavni vnos zaradi 
manjših in lažjih modulov.  

Vitocal 242-G/Vitocal 222-G
Zaradi kompaktne izvedbe 

potrebujejo energetski centri s 
toplotno črpalko Vitocal 242-G 
in Vitocal 222-G malo prostora. 
Vse komponente, ki so potreb-
ne za ogrevanje prostorov in sa-
nitarne vode, so že vgrajene. Z 
ogrevalno močjo med 5,9 in 10 
kW pa so zasnovane za enodru-
žinske hiše.

 Vitocal 300 - A – posebna to-
plotna črpalka zrak/voda z digi-
talno Scroll tehnologijo in RCD 
sistemom. Dosega izredno vi-
soko COP vrednost – 4,7. Z re-
verzibilnim načinom obrato-
vanja se lahko Vitocal 300-A 
uporabi tudi za hlajenje prosto-
rov. Ena od bistvenih prednosti 
omenjene toplotne črpalke je 
tudi zvezna regulacija moči od 
3 do 9 kW.

Vitocal – 350 A - zrak/voda, 
z nazivno močjo 10,6 do 18,5 
kW  - primerna zlasti za poso-
dabljanje ogrevalnih naprav. 
Viessmannova inovacija, vme-
sno vbrizgavanje pare v pro-
cesu komprimiranja (EVI cikel), 

VIEssmANN – sEmINAR ZA 
PROJEKTANTE
Hotel Arena, 1. 4. 2010

Zastave podjetja VIESSMANN vabijo na 
seminar v Hotel Arena

Zbiranje udeležencev seminarja

Hotel Arena

Strokovno in promocijsko gradivo podjetja VIESSMANN nas je pričakalo kar na sedežih
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omogoča doseganje tempera-
tur vtoka do 65 °C, tudi pri niz-
kih zimskih temperaturah.

Vitocal 160 A – toplotna črpal-
ka za ogrevanje sanitarne vode 
za obratovanje z obtočnim ali 
odvodnim zrakom. Opremljena 
je z vsemi komponentami, ki so 
potrebne za učinkovito in pro-
storsko varčno ogrevanje sani-
tarne vode.

Lesni kotli
Vitoligno 100-S - lesno upli-

njevalni kotel za kurjenje s po-
leni, z območjem nazivne to-
plotne moči od 25 do 80 kW, s 
posebej privlačno ceno. Velik 
nalagalni prostor za polena do 
dolžine 50 cm zagotavlja dolge 
čase gorenja. Prednost dolgega 
gorilnega časa je, da goriva ni 
potrebno pogosto nalagati.

Vitoligno 300-P – kotel na le-
sne pelete, z območjem toplo-
tne moči od 4 do 48 kW, ki z 
inovativno tehniko dosega iz-
koristek do 95 %.

V odmoru, po 1. delu pre-
davanj, je g. Stropnik, direktor 
podjetja VIESSMANN, pripravil 
enkratno presenečenje. Prav na 
dan našega seminarja je pod-
jetje VIESSMANN, s sedežem 
v Mariboru, beležilo 14. letni-
co delovanja. Omenjeni jubilej 
smo počastili s torto velikanko, 
s katero smo se prav vsi z vese-
ljem posladkali.

Zatem smo prisluhnili pre-
davanju g. Braneta Perkovi-
ča, ki je najprej predstavil pro-
gram velikih kotlov  Vitomax in 
Vitotronic, kasneje pa je sledila 
predstavitev programa kotlov 
na lesno biomaso večjih moči  
Viessmannovega hčerinskega 
podjetja KÖB. V proizvodnem 
programu so kotli za zgoreva-
nje polen, sekancev in peletov, 
od 30 do 1.250 kW. Program bi-
omasnih kotlov zaključuje hče-
rinsko podjetje Mawera, s kotli 
na lesno biomaso do 13.000 kW.

VITOBLOC 
SPTE (soproizvodnja toplo-

te in elektrike)  
SPTE naprava proizvaja me-

hansko in termično energijo z 
visokim izkoristkom, podporni 
program in odkupne cene ele-
ktrike pospešujejo vlaganja v to 
tehnologijo.

Vitobloc naprave  so primer-
ne za bolnišnice, domove staro-
stnikov, industrijo, stanovanj-
ska naselja,...Odlikuje jih visok 
električni izkoristek.  Ponašajo 
se z bogatim obsegom serijske 
opreme, ki omogoča med dru-
gim tudi delovanje v primeru iz-
pada omrežja. 

Kot energenti se lahko kori-
stijo:  zemeljski plin, bio plin ali 
plin iz čistilnih naprav od 18 do 
400 kW/el., vključno z obsežno 
ponudbo storitev. 

Ob koncu zadnje predstavi-
tve je g. Stropnik  napovedal, da 
bo podjetje Viessmann v bližnji 
prihodnosti predstavilo mikro-
kogeneracijo za hišno uporabo. 
Istočasno pa je vse prisotne po-
vabil na kosilo v restavracijo Ho-
tela Arena, kjer smo v sprošče-
nem razgovoru izmenjali svoje 
izkušnje in mnenja. 

Ne nazadnje bi omenili, da 
bo podjetje VIESSMANN orga-
niziralo tudi posamezne semi-
narje za projektante, po  vr-
stah ogrevalnih naprav, seveda 
s podrobnim prikazom računal-
niške podpore. V ta namen so  
projektanti  tudi vpisali  predvi-
deno udeležbo na posameznih 
seminarjih.

 Olga Poslek
(foto: Andrej Požar)

g. Etbin Stropnik, direktor podjetja VIESSMANN - pozdravni govor g. Slavko Može, referent šolanj in vodja tehnične službe podjetja VIESSMANN

g. Brane Perkovič, vodja prodaje industrijskih energetskih naprav podjetja VIESSMANN

Udeleženci seminarja

14. letnico delovanja podjetja VIESSMANN smo počastili s torto velikanko
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V strokovni sekciji SIEM se že ve-
liko let izvajajo zanimivi in prodorni 
projekti. Minilo je že 17 let, ko je bila 
meseca maja, leta 1993, ob otvori-
tvi mednarodnega sejma Energetika, 
predstavljena tudi prva številka stro-
kovne revije ENERGETIK.

Za tako dolg obstoj so pomemb-
ne strokovne novosti, ki  pritegne-
jo del zanimanja, saj z njimi že vrsto 
let predstavljajo kar nekaj izredno po-
membnih tehnologij s področja ogre-
vanja, prezračevanja, vodovoda, plin-
skih napeljav, alternativnih virov itd. 

Za sekcijo je nedvomno strokov-
ni sejem Energetika najpomembnejši 
dogodek v Sloveniji. Dogodek, ki je v 
prvi vrsti namenjen predvsem tehnič-
nim in nato poslovnim novostim. Za 
celotno panogo je vsak dogodek, kjer 
lahko javnosti predstavi svoje dosež-
ke, dobra stvar. V tem trenutku je si-
cer težko najti prostor, kjer bi lahko 
stroka oziroma SEKCIJA tako celovito 
in kompleksno prikazala svoje znanje, 
kot lahko to stori na sejmu Energetika.

DAN SLOVENSKIH 

Znanja željna stroka in drugi za-
interesirani, ki se neposredno ukvarja-
jo z energetsko stroko, se najpogoste-
je srečajo in izmenjajo svoje izkušnje 
na mednarodnem strokovnem sejmu 
Energetika. Tako se člani strokovne 
sekcije že leta trudijo na tem dogod-
ku združevati stroko in vse poslovne 
partnerje.

Letošnji »dan Slovenskih  
instalaterjev-energetikov« (torek, 
18.5.2010) bo poleg zanimivih stro-
kovnih predavanj o aktualnih temah, 
tekmovanja dijakov srednjih poklic-
nih šol, ki poteka že petič na sejmu 
Energetika v sodelovanju s Tehniškim 
šolskim centrom Maribor in poslov-
nega srečanje oglaševalcev strokov-
ne revije Energetik, to tudi velik do-
godek za OOZ Maribor v okviru katere 
sekcija deluje.

številni in odmevni projekti, ki 
bogatijo strokovno sekcijo SIEM  že od 
njenega nastanka  21. junija leta 1991, 
se bodo odvijali tudi v prihodnje. So-
delovanje z republiško sekcijo je samo 

dodaten dokaz, da se lahko s skupnimi 
močmi doseže veliko več. 

Vsekakor pa so v tem obdobju 
uspeli prepričati strokovno in znan-
stveno javnost, predvsem pa svoje 
člane in bralce strokovne revije Ener-
getik, da obravnavajo aktualna ener-
getska in strokovna vprašanja in sis-
temske spremembe pri nas in v svetu, 
na zanimiv in strokovno utemeljen 
način. 

Družba, v kateri živimo, bo mo-
rala za svoje okolje in za energijo, ki 
se nenehno draži, še veliko postori-
ti.  Obrtno-podjetniška zbornica in z 
njo tudi strokovne sekcije z instalater-
ji- energetiki na čelu  stopajo na sejmu 
Energetika 2010 za korak naprej. 

Vidimo se torej na sejmu ENER-
GETIKA, v torek 18. 5.2010, na »dnevu 
slovenskih instalaterjev-energetikov« 
(program na 8. strani) in na razstav-
nem prostoru SIEM v Hali D!

Vljudno vabljeni!
Leonida Polajnar

(18. - 21. maj 2010)

INSTALATERJEV -  
ENERGETIKOV
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Poleg zanimivih  
strokovnih predavanj 
o aktualnih temah, 
tekmovanja dijakov 
srednjih poklicnih šol, 
poslovnih srečanj, za 
vas pripravljamo tudi 
družabno srečanje.  
 

Kotizacije ni, saj se 
stroški  krijejo iz 
sredstev sekcije in 
sponzorskih sred-
stev.  
Udeležence strokov-
nega srečanja bo  
čakalo prijetno  
presenečenje. 

Spoštovani !

Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor 
in Sekcija instalaterjev-energetikov pri  

Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas vljudno vabita na

»DAN SLOVENSKIH  
INSTALATERJEV-ENERGETIKOV«

N A  15.  s E J m U  
E N E R G E T I K A  V  CE L J U

V TOREK, 18. mAJA 2010 ob 12:00 uri,
V sEJNI dVORANI CELJANKA, 

v poslovni stavbi Celjskega sejma, 
dečkova 1, 3000 Celje

Vljudno vabljeni! 
Slovenski instalaterji-energetiki

Oglaševalci v strokovni reviji Energetik  
Predstavniki in učenci strokovnih poklicnih šol

Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na Leonido Polajnar  02/330 35 10, sekretarko sekcije.

*Prijavnica se nahaja na zadnji strani (128. stran) revije!

Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Maribor 
bo o dogodku obvestila 
sklade za izobraževanje de-
lavcev, zaposlenih pri s.p., 

kjer lahko dobite podrob-
ne informacije o možnostih 
povračila stroškov srečanja 
za zaposlene.

Prijavo* za strokovno srečanje  pošljite na naslov: Območna Obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63, 
2000 Maribor ali po faksu št.: 02/ 30-00-491 oz. na E-naslov leonida.polajnar@ozs.si. Prijave bomo sprejemali do 13. 
maja 2010 oziroma do zasedbe prostih mest.
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Sejna dvorana Celjanka v poslovni stavbi Celjskega sejma,
18. maj 2010

dAN sLOVENsKIH 
INsTALATERJEV-ENERGETIKOV  

P R O G R A m
TOREK, 18. maj 2010

10.30 Prihod  udeležencev 

11.00 Otvoritvena okrogla miza  (mala kongresna dvorana)

12.00 SEJNA DVORANA CELJANKA

  - Podelitev sejemskih priznanj

  - Svečan podpis pisma o sodelovanje

  - Pozdravni nagovor predsednika SIEM g. Bojana Grušovnika

  - Govor generalnega direktorja direktorata za energijo g. Janeza Kopača

  - Govor predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor g. Aleša Pulka

  - Govor predsednika instalaterjev-energetikov Slovenije g. Jerneja Dolinarja

STROKOVNO PREDAVANJE:   
12.30 -14.00 Toplotne črpalke v praksi  -  predava Bojan Grobovšek univ.dipl.inž.str.

14.00 -14.15 odmor (coffe break)

14.15 -15.00 Predstavitev pokroviteljev srečanja

  svetovanje občanom s področja energetike; Bojan Grobovšek (soba E2)

15.00 -16.00 Poslovno srečanje oglaševalcev revije Energetik

16.00 Kosilo in družabno srečanje instalaterjev-energetikov 

  (v prostorih gostinskega lokala Restavracije Golovec na Celjskem sejmu)

8



April 2010

Da so postali nanotehnološki dnevi 
za Obrtno podjetniško zbornico izjemno 
zanimivi in koristni, govori tudi uspešno 
izpeljan že 5. Nanotehnološki dan, ki je bil 
organiziran dne 8. aprila 2010 na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani. Dogodka 
se je  udeležilo preko 150 udeležencev, 
obrtnikov, podjetnikov, predstavnikov 
šolske, akademske in znanstvene sfere. Za 
OZS pomembnega dogodka so se udele-
žili tudi predstavniki MVZT, direktoratov 
posameznih ministrstev, študentje in 
mladi raziskovalci, ter generalni sekretar 
OZS, dr. Viljem Pšeničny. Cilj 5. Nanoteh-
nološkega dne je bil približati aktualne 
tehnologije obrtnikom in podjetnikom in 
omogočiti kontakt z razvojno raziskoval-
nimi inštitucijami. Organizator dogodka 
je bil Odbor za znanost in tehnologijo pri 
OZS, moderator in operativni organizator 
dogodka je bil predsednik OZT, Janez Škr-
lec.  Dogodek je bil financiran iz projekta 
Innovation 2020. Uvodni nagovor ude-
ležencem je imel direktor našega najve-
čjega razvojno raziskovalnega inštituta v 
Sloveniji, Instituta Jožef Stefan, prof. dr. 
Jadran Lenarčič. Drugi nagovor je imel 
direktor direktorata za tehnologijo pri 
MVZT, dr. Aleš Mihelič. Vsebinsko je bil 5. 
Nanotehnološki dan koncipiran na nasle-
dnja tehnološka področja:  mikrofluidiko, 
laboratoriji in reaktorji na čipu na poti v 
nanotehnološke dimenzije. To izjemno 
zanimivo področje je predstavil doc. dr. 
Dušan Babić, iz fakultete za matematiko 
in fiziko, Univerze v Ljubljani. Polimerne 
materiale in nanopolimerne materiale je 
predstavila prof. dr. Majda Žigon iz Kemij-
skega inštituta v Ljubljani. Nanomateriale 
v medicini in njihovo aplikativnost je 

IZJEmNO UsPEŠEN  
TUdI 5. NANOTEHNOLOŠKI 
dAN 

predstavil doc. dr. Igor Serša iz Instituta 
Jožef Stefan. Dr. Serša je izpostavil velik 
pomen razvoja novih nanomaterialov 
tako za potrebe zdravljenja ljudi kot v 
procesu diagnosticiranja hudih bolezni, 
še zlasti karcinomov. Prof. dr. Damjana 
Drobne iz Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani je opozorila na pozitivne in ne-
gativne trende razvoja nanotehnologij in 
konvergenco med nanotehnologijami in 
nanotoksiologijo. Izredni prof. dr. Mitjan 
Kalin iz Fakultete za strojništvo, Univerze 
v Ljubljani je predstavil področje tribo-
logije in nanotribologije. Tribologija je 
v strojništvu izjemno pomembna veda 
o trenju, obrabi in mazanju. Nanotribo-
logija bo v prihodnje tudi učni predmet 
na Fakulteti za strojništvo. Dr. Kalin je 
izpostavil pomen razvoja novih nano-
materialov v strojništvu in velik pomen 
pri doseganju odličnih rezultatov, pove-
zanih z drsnostjo, manjšo obrabnostjo in 
prihrankom energije, ter zmanjšanju mo-
tenj v    delovnih procesih. Novi Nanocen-
ter Instituta Jožef Stefan je predstavila 
prof. dr. Spomenka Kobe iz Instituta Jožef 

Stefan. Predstavila je tudi njihov Center 
odličnosti in možnosti sodelovanja z go-
spodarstvom ter možnost uporabe drage 
opreme za potrebe naprednih in inova-
tivnih podjetnikov. Dosežke na področju 
uporabe nanotehnologije v realni praksi 
industrije in gospodarstva je predstavil 
dr. Bogdan Znoj iz Centralnega razvoja 
Helios d.d.  Dr. Znoj je kot strokovnjak s 
prakso  argumentiral podatke, kaj je nji-
hovo razvojno naravnano podjetje ustva-
rilo z uporabo in razvojem novih nano-
materialov in nanopremazov. Prepričan 
je, da se bodo ti materiali zaradi izjemnih 
perfomans in lastnosti uporabljali za za-
ščito v gradbeništvu, kovinski in elektro 
industriji, energetiki, lesni industriji in na 
področju številnih drugih panog. Odbor 
za znanost in tehnologijo pri OZS je z 
uspešno izvedbo 5. Nanotehnološkega 
dne ponovno potrdil svojo pomembno 
vlogo, ki jo ima v okviru Obrtno podje-
tniške zbornice.

Janez Škrlec, inženir mehatronike
Predsednik Odbora za znanost in 

tehnologijo pri OZS
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Rastoče cene kurilnega olja in plina zvišujejo stroške 
za ogrevanje  stanovanj. Pri starejših zgradbah lahko stro-
ške znižamo z energetsko posodobitvijo. Sodobni oljni in 
plinski kondenzacijski kotli, morda dopolnjeni s solarnim 
sistemom, toplotna izolacija sten in nova okna z izolacijskim 
steklom lahko drastično znižajo stroške ogrevanja. Primeri iz 
prakse kažejo, da je s tehniko, ki je na voljo na tržišču, možno 
ogrevalne stroške v starejših zgradbah znižati do 80 %, v 
nekaterih primerih celo za 90 %. Možno je celo doseči nivo 
nizkoenergijskih ali pasivnih hiš. Kot dobrodošel stranski 
efekt pa energetska posodobitev poveča tudi atraktivnost 
in vrednost nepremičnine.

Primeri kažejo pot
Primer dveh stanovanjskih blokov v Freiburgu, Ris-

lerstraße 1-5 in Rislerstraße 7-13 (slika 1) kaže, kako veliki 
so potenciali prihranka energije pri starejših zgradbah. Na 
dveh, v veliki meri primerljivih, v letu 1961 zgrajenih zgrad-
bah, so v okviru modelnega projekta „Starejše zgradbe kot 
nizkoenergijske hiše“,  bili izvedeni obsežni ukrepi za ener-
getsko posodobitev. Zastavljen cilj je bil omejitev potrebe 
po primarni energiji na maks. 40 kWh/(m² a) za prvo zgradbo 
in 60 kWh/(m² a) za drugo. Različni standardi posobitve so 
bili izbrani z namenom pridobiti čim obsežnejše izkušnje. 
Podjetje Freiburger Stadtbau GmbH, lastnik obeh zgradb, 
je želelo s tem projektom pridobiti izhodišča za nadaljnje 
posodobitve številnih zgradb, ki so prav tako v njihovi lasti.

Obe zgradbi sta trinadstropni in v celoti podkleteni. 

V prvi zgradbi je 18 stanovanjskih enot, v drugi 24 – vsakič 
tri in štirisobna stanovanja. Skupna koristna površina obeh 
stanovanjskih blokov znaša okoli 2737 m2. Ogrevanje stano-
vanj se je do posodobitve izvajalo s posameznimi pečmi na 
trdna goriva, olje ali plin. Za pripravo tople sanitarne vode so 
bili v stanovanjih instalirani pretočni grelniki. Obe zgradbi 
imata zunanje stene debeline 30 cm, zgrajene iz betonskih 
in opečnih votlakov brez izolacije. Stropi med nastropji so 
izvedeni iz betona, z vloženimi silikatnimi votlaki. Pred po-
sodobitvijo so bila vgrajena lesena kompozitna okna.

Med posodobitvijo sta zgradbi v skladu s posameznim 
z energetskim ciljem dobili različno izolacijo  fasade, pod-
strešja in stropov kleti ter izolacijska okna z dvo ali trislojnim 
toplotno izolativnim steklom in zrakotesna vhodna in kletna 
vrata. Za zmanjšanje izgub zaradi netesnosti ovoja zgradbe, 
se je toplotno izolacijski sistem zrakotesno zlepil. Da pa je 
ostala ohranjena za zdravje in udobje, pa tudi preprečevanje 
tvorbe vlage in plesni, potrebna izmenjava zraka v prosto-
rih, sta obe zgradbi dobili prezračevalne naprave. Tabela 1 
posamezno prikazuje različne ukrepe, ki so bili izvedeni na 
obeh zgradbah.

Ukrep
Prva zgradba
Pasivna zgradba
40 kWh/(m² a)

druga zgradba
Nizkoenergijska 
zgradba
60 kWh/(m² a)

Okna U = 0,8 W/(m2K) U = 1,3 W/(m2K)

Izolacija fasade 20 cm (l 035) 20 cm (l 040)

Izolacija tal podstrešja 26 cm (l 040) 20 cm (l 040)

Izolacija stropov kleti 21 cm (l 040) 10 cm (l 035)

Izolacijski ovoj 5 cm (l 035) odpade

Hišna, kletna, podstrešna 
vrata

zrakotesna zrakotesna

Centralni prezračevalni 
sistem

Kontrolirano prezračeva-
nje z rekuperacijo toplote

Kontrolirano prezračeva-
nje z rekuperacijo toplote

Solarni sistem Ravni kolektorji, 25 m2 Ravni kolektorji, 25 m2

Ogrevalni sistem
Centralni plinski  
kondenzacijski kotel

Centralni plinski  
kondenzacijski kotel

Potreba zgradbe po 
primarni energiji

38,8 kWh/(m² a) 58,2 kWh/(m² a)

U : koeficient prehoda toplote oken in balkonskih vrat 
l : skupina toplotne prevodnosti

Tabela 1: Ukrepi za energetsko posodobitev v hišah Risler-
straße 1-5 in Rislerstraße 7-13.

KONCEPTI POsOdABLJANJA 
OGREVALNIH sIsTEmOV  
V sTANOVANJsKIH BLOKIH

Slika 1: Po posodobitvi: leta 1961 zgrajen stanovanjski blok Rislerstraße 7-13, 
je danes energetsko varčna nizkoenergijska zgradba.
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Da se je lahko po obsežni toplotni izolaciji pokrivalo 
obstoječe potrebe stanovanj po ogrevanju prostorov in 
topli sanitarni vodi, so se odstranile vse peči in decentral-
no instalirani pretočni grelniki in nadomestile s centralno 
podstrešno ogrevalno centralo. V obeh zgradbah proizvaja 
sedaj pod streho nameščen sodoben plinski kondenzacijski 
kotel z moduliranim gorilnikom (moč med 16 in 66 kW) in 
normiranim izkoristkom 109 % potrebno toploto (slika 2). 
Osnova za določitev moči proizvajalca toplote je bila po-
treba po toploti, ki je potrebna za pripravo tople sanitarne 
vode.

Kondenzacijska tehnika nudi največjo izkoriščenost 
goriva. Vendar lahko dodatni ukrepi še bolj znižajo porabo 
energije. Zato sta obe zgradbi dobili še 25 m2  velik solarni 
sistem za ogrevanje sanitarne vode (slika 3). Tako je možno 
obsežen delež potrebne energije za ogrevanje sanitarne 
vode proizvesti s soncem.

Energetsko posodobljeni zgradbi v Freiburgu posta-
vljata glede potencialov prihranka energije nova merila. 
Po posodobitvi je potreba po ogrevalni toploti v zgradbi 
Rislerstraße 7-13 padla za okoli 80 % , na 36 kW/(m² a), in v 
zgradbi Rislerstraße 1-5 za pribl. 93 % na samo 15 W/(m² a). 

Prihranki ogrevalnih stroškov te velikosti so možni le, 
če se kot v primeru obeh zgradb v Freiburgu izkoristijo vse 
možnosti energetske posodobitve. če to npr. zaradi ome-
jenega proračuna za posodabljanje ni možno, se postavlja 
vprašanje pomena in učinka posameznih ukrepov.

Prednost posameznih ukrepov
Na vprašanje, kateri ukrep posodobitve (posodobitev 

ogrevalnega sistema, toplotna izolacija, nova okna, itd.) 
je smotern in gospodaren, se lahko odgovori le po na-
tančni analizi posamezne zgradbe. Načeloma mora veljati 
naslednje: 

 y najprej najgospodarnejši ukrep,
 y najprej ukrep, katerega uspeh ni odvisen od drugih  

 izboljšav, 
 y vedno je potrebno imeti v mislih, da ukrepe povežete s  

 potrebnimi prenovami. 

Vrsta argumentov gospodarnosti govori v prid zgodnji po-
sodobitvi starih ogrevalnih sistemov. 

Prvič:  prihranek energije ima takojšen učinek z zmanjšanimi 
stroški, tako da se posodobitveni ukrep zgodaj amortizira.

Drugič: razmerje med investicijskim obsegom in prihrankom 
stroškov je pri posodobitvi ogrevalnega sistema praviloma 
najugodnejše v primerjavi z ostalimi ukrepi posodobitve 
(slika 4).

Slika 2: 
Plinski stenski kondenzacijski kotel z višjo toplotno močjo, kot se je uporabil 
v obeh zgradbah v Rislerstraße 

Slika 3: Solarni sistemi in plinski kondenzacijski kotli s toploto oskrbujejo 
dobro toplotno izolirani zgradbi v Rislerstraße.

Slika 4: Razmerje med obsegom investicije in prihrankom stroškov je pri  
posodobitvi ogrevalnega sistema najugodnejše.

če vas projekt zanima podrobneje, ga najdete na  
internet naslovu:
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/ 
Veranstaltungen/2005/11/Gresens.pdf 
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Pri decentralni oskrbi stanovanjskih enot s toploto se 
ponavadi ne uporabi talnih kotlov, temveč stenske (monti-
rani v kuhinji, predsobi ali kopalnici). V prid decentralni sis-
temski tehniki v večstanovanjskem objektu govori prepro-
sta dodelitev obratovalnih stroškov po porabniku. Razen 
tega najemodajalec ne nosi rizika pobiranja stroškov. Pri-
prava tople vode se lahko pri tej varianti oskrbe s toploto 
izvede ali s kombiniranimi kotli, ki sanitarno vodo ogreva-
jo v pretoku, ali z ogrevalniki sanitarne vode, ki se namesti-

jo posebej pod ali ob ogre-
valni kotel (slika 6).

Prav pri posodablja-
nju ogrevalne tehnike v 
večstanovanjskih objektih 
nudijo plinski stenski kotli 
veliko fleksibilnost. že 
pri projektiranju izvedbe 
ukrepov posodobitve je 
smotrna prestavitev na 
decentralno ali ohrani-
tev decentralne oskrbe s 
toploto, kajti posamezna 
stanovanja se lahko poso-
dobijo postopoma (npr. pri 
menjavi najemnika).

Novi sistemi za odva-
janje dimnih plinov/dova-
janje zraka za plinske sten-
ske kondenzacijske kotle 
nudijo možnost priključi-
tve do pet kondenzacijskih 
kotlov na en vertikalni od-
vodnik dimnih plinov (slika 
7). Ta tako imenovana ver-
tikalna večkratna zasedba 
je posebno primerna za 
posodobitev nadstropnih 
zgradb. Za skupen odvo-

Slika 6: Sodoben plinski stenski 
kondenzacijski kotel s podsta-
vljenim ogrevalnikom sanitarne 
vode s prostornino 120 ali 150 l.

Niso pa samo visoki prihranki energije in z njimi pove-
zani občutno manjši stroški ogrevanja, ki govorijo v prid po-
sodobitvi zastarelih ogrevalnih sistemov. Starost sistemov 
in z majhnim izkoristkom energije pogojena višja obreme-
nitev povzroča utrujenost materialov in s tem nagnjenost 
k okvaram. Stroški za vzpostavitev stanja in popravila pri 
okvarah ter izpadih ogrevanja obremenjujejo obratovalne 
stroške. Zmogljivost novih ogrevalnih sistemov se izraža 
tudi v zanesljivosti neprekinjenega obratovanja in v celoti 
ugodni bilanci stroškov.

Dodatna prednost: če se posodobi star ogrevalni 
sistem, se lahko istočasno izkoristijo tudi mnogi prostori, ki 
dodatno prispevajo k zanimivosti zgradbe. K temu sodi v 
odvisnosti od danih pogojev tudi prehod iz decentralnega 
na centralne rešitve ali obratno, posodobitev oskrbe s toplo 
vodo za povečanje udobja, do individualnih rešitev oskrbe s 
toploto in toplo vodo za posebne skupine stanovalcev, kot 
so npr. invalidi ali starostniki.

Možnosti učinkovite oskrbe  
s toploto 

Pri stanovanjskih zgradbah v Freiburgu sta se projek-
tant in investitor odločila za centralno oskrbo s toploto, s 
plinskim stenskim kondenzacijskim kotlom na podstrešju in 
za termični solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode. Ogre-
valna tehnika danes nudi obilo možnosti za gospodarno in 
udobno ogrevanje večstanovanjskih zgradb s centralno ali 
decentralno instaliranimi proizvajalci toplote. Tako segajo 
rešitve za posodobitev od fleksibilne zamenjave obstoječih 
kotlov do kompletno nove zasnove sistema.

Centralno oskrbo s toplo sanitarno vodo, kot v primeru 
zgradb v Freiburgu, v primerjavi z decentralno v posameznih 
stanovanjih, podpirajo pri izračunih po EnEV energetske 
prednosti. Razen tega se lahko sistem pri posodobitvi insta-
lira brez posegov v posamezna stanovanja. Tudi krmiljenje 
in daljinski nadzor – npr. iz vodilnega mesta – ima prednosti 
pri mnogih objektih.

Centralna oskrba s toplo sanitarno vodo se je dosedaj 
izvedla večinoma z enim ali več talnimi kotli, ki so bili posta-
vljeni v kotlovnici v kleti. Večkotlovne naprave, sestavljene iz 
dveh ali več kotlov so smortne, če je potebna posebno viso-
ka obratovalna zanesljivost. Pri motnjah enega kotla lahko v 
večkotlovni napravi drug kotel prevzame oskrbo s toploto.

Z možnostjo obratovanja več stenskih kotlov v t.i. 
kaskadi pa narašča delež ogrevalnih central s stenskimi 
kotli. Nudijo tudi možnost namestitve večjih naprav na 
podstrešju. S kaskadno regulacijo se lahko koristi sešteta 
ogrevalna moč vseh priključenih kotlov in navzdol do naj-
manjše možne moči posameznega stenskega kotla. S tem 
se modulacijsko območje naprave sestavljene npr. iz štirih 
kotlov Vitodens drastično razširi in skupna moč sega do 420 
kW (slika 5). Ker se v kaskado lahko združi maks. 8 teh kotlov 
so možne moči do 840 kW.

Slika 5: Centralna oskrba s toploto večstanovanjskega objekta 
s stensko kaskado
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dnik zadostuje prečni prerez 100 mm in ga je možno vsta-
viti v večino obstoječih dimnikov. če je na razpolago drugi 
dimnik, se lahko na prvem drug za drugim priključijo novi 
kondenzacijski kotli s skupnim odvodnikom, medtem ko na 
drugem ostajajo kotli, ki se morajo še zamenjati. Konden-
zat, ki nastaja v kondenzacijskih kotlih zaradi kondenzacije 
dimnih plinov se lahko odvaja preko cevi direktno v skupen 
odvodnik ali v posebej za to predviden odtočni vod.

Povzetek
Energetska posodobitev zgradbe je najučinkovitejša 

zaščita pred rastočimi stroški energije. Kot kažejo primeri 
iz prakse, je možno že z običajnimi tržnimi sredstvi – npr. 
vgradnjo plinskega kondenzacijskega ogrevanja in solarnih 
sistemov, toplotno izolacijo ovoja zgradbe itd, - doseči stan-
dard nizkoenergijske in pasivne hiše. 

Ogrevalna tehnika ima poseben pomen. Ni le naju-
činkovitejši ukrep za zmanjšanje stroškov energije, temveč 
razen tega nudi najugodnejše razmerje med obsegom 

investicije in prihrankom stroškov. Sodobno, energetsko 
varčno proizvajanje toplote v večstanovanjskem objektu je 
možno v številnih različicah in nudi oblikovno svobodo za 
oblikovanje stanovanj v skladu s povpraševanjem. .

Pavšalnih vzorčnih rešitev za posodobitve ogrevalnih 
sistemov oz. energetsko posodobitev nikoli ne bo. Za vsak 
tip zgradbe se mora z upoštevanjem danih gradbenih, 
ogrevalno tehničnih in ekonomskih pogojev najti primerna 
rešitev. Cilje je, da se s pravilno izbiro sistema in njegovih 
komponent izkoristi maksimalne energetske potenciale. 
Upoštevati se morajo tudi ekonomske posledice, kot npr. 
povišanje najemne vrednosti. Ne nazadnje izboljša pove-
čano udobje in nizki obratovalni stroški tudi stanovanjski 
marketing.

Avtorski prispevek
Avtor: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rogatty

Viessmann Werke GmbH, Allendorf
Prevod: Pia Jakobič Kukovič

 y Za centralno oskbo s toploto več-
stanovanjskih zgradb se danes ob talnih 
oljnih ali plinskih kotlih vgrajujejo tudi 
plinski stenski kotli z višjimi močmi, ki 
potrebujejo malo prostora. če ta moč 
ne zadostuje, se lahko do štirje takšni 
proizvajalci toplote združijo v kaskado. 
Potreba po prostoru takšnih kaskadnih 
sistemov je mahna in dovoljuje – tudi 
zaradi razmeroma nizke teže teh stenskih 
kotlov – namestitev ogrevalne centrale na 
podstrešju.

 y če se naj v okviru posodobitve pre-
ide iz konvencionalne, decentralno insta-
lirane ogrevalne tehnike na učinkovito 
kondenzacijsko tehniko, nudi vertikalna 
večkratna zasedba odvoda dimnih plinov 
posebne prednosti. Skozi isti dimnik se 
lahko spelje odvod dimnih plinov za do 5 
plinskih stenskih kondenzacijskih kotlov. 
če je na voljo drugi dimnik, se lahko za-
menjava  - npr. pri menjavi najemnikov 
– izvede postopoma. Medtem, ko se na 
en dimnik drugega za drugim priključuje 
nove kondenzacijske kotle, ostajajo na 
drugem stari proizvajalci toplote.

Slika 7: Do pet plinskih stenskih kondenzacijskih kotlov tipa Vitodens 200-W 
je možno priključiti na skupen vertikani odvodnik dimnih plinov.
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Predstavitev podjetja
Termotehnika,  srednje veliko 

podjetje, ki ga poznamo po ogrevalni 
tehniki, inženiringu, kopalnicah in po-
hištvu, je vzklilo iz obrtne obratovalni-
ce z dejavnostjo „instalacije centralnih 
kurjav“

Smelo vizijo lastnika Jožeta 
Papeža je nakazala prva prelomnica 
1990, ko je odkupil objekt starega mli-
na ob Krki, ga adaptiral in vanj preselil 
sedež in poslovanje novoustanovlje-
nega podjetja Termotehnike d.o.o. 

Leta 1999 se je podjetje znova 
tako razširilo, da je preraslo prostore, 

sledila je investicija v nove prostore 
Pod Trško goro 83, kjer je sedež pod-
jetja še danes. 

Svojo ambicioznost je podjetje 
Termotehnika pokazalo s širitvijo v 
Ljubljano, kjer so maja 2006, na Ger-
bičevi 110, na Viču, odprli nov prodajni 
center cevnih instalacij in kopalniške 
opreme, s skupno površino 5.000 m2.

Salon kopalnic, ki se ponaša z 
izjemno eleganco in moderno sveži-
no razstavnega prostora, je  največji 
salon kopalniške opreme Kolpa san v 
Ljubljani. V omenjenem  salonu vam 
ponujajo računalniške izrise kopalnic, 
preizkušanje masažnega bazena, 
svetovalne aktivnosti pogodbenim 
in naključnim kupcem. Izdelajo pa 
tudi kompleten idejno – izvedbeni 
načrt za celovito ureditev in prenovo 
kopalnice. Poleg svetovanja in raču-
nalniškega izrisa kopalnic, ponujajo 
kupcem računalniški izris kuhinj in 
ostalega bivalnega ter pisarniškega 
pohištva.

Glavna dejavnost podjetja je ve-
leprodaja in maloprodaja na področju 
cevnih instalacij, kopalnic, pohištva 
in stavbnega pohištva. Dejavnost 
dopolnjuje kakovostno svetovanje, 
montaža in zaključna dela.

Današnja Termotehnika združu-
je 66 zaposlenih. Trenutno štipendira-
jo 12 bodočih sodelavcev. 

Poslovanje je urejeno s siste-
mom kakovosti po standardu ISO 
9001-2008. Termotehnika skrbi za 
vezi in odnose znotraj podjetja in nav-
zven. že 11. leto zapored namenjajo 

sredstva ljudem v stiski oz. v druge 
dobrodelne namene,  namesto v vo-
ščila in darila.

Leta 2009 je podjetje doseglo 
prihodke od prodaje v višini 14 mio 
EUR.

Načrti v prihodnje
Načrti in plani za leto 2010 so 

prilagojeni težavnim gospodarskim 
razmeram. Zavedajo se, da bodo 
morali za dosego svojih ciljev izvajati 
še agresivnejšo prodajno politiko in 
hkrati izredno kontrolirati in raciona-
lizirati stroške poslovanja. Izjemno bo 
potrebno paziti na vedno slabšo pla-
čilno disciplino in skrbeti za likvidnost 
podjetja.

Podjetje bo nadaljevalo po začr-
tani poti trgovine na debelo in drobno 
s tehničnim blagom in pohištvom, 
inženiringom in montažo ter izvedbo 
vseh vrst strojnih instalacij. Namerava 
okrepiti položaj srednje velikega trgo-
vsko - storitvenega podjetja. Usmer-
jeno je k stalnemu izboljševanju 
energetske učinkovitosti in uporabi 
obnovljivih virov energije.

V Termotehniki bodo tudi v pri-
hodnje posvečali izredno pozornost 
šolanju lastnega kadra in izobraže-
vanju pogodbenih kupcev v lastnih 
učilnicah v obeh prodajnih centrih -  v 
Novem mestu in v Ljubljani. Del sred-
stev pa bodo, tako kot doslej, namenili 
v  dobrodelne namene. Sicer pa velja  
zapisati,da je bil g. Jože Papež, lastnik 
Termotehnike, darovalec  leta 2009, za 
kar mu iskreno čestitajo predstavniki 

TERmOTEHNIKA – 
dANEs IN JUTRI
Novinarska konferenca, Novo mesto, 8. 4. 2010

Dne 8. 4. 2010 je  

naš dolgoletni oglaševalec 

Termotehnika  

organiziral novinarsko 

konferenco, na sedežu 

podjetja, pod Trško goro  

v Novem mestu.
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Območne obrtno – podjetniške zbor-
nice Maribor, sekcija SIEM in uredni-
štvo revije Energetik.

Zaključek nagradne igre in 
žrebanje bogatih nagrad

V času od 2. do 7. marca se je 
Termotehnika že četrtič predstavila 
na sejmu DOM v Ljubljani. Več kot 
1000 obiskovalcev je obiskalo raz-
stavni prostor omenjenega podjetja 
in dvignilo anketni list za sodelovanje 
v nagradni igri, ki je potekala od 1. 
do vključno 30. marca. Okoli 600 je 
anketni list tudi izpolnilo in ga oddalo 
v enem od obeh prodajnih centrov 
Termotehnike. Razveseljivo je dejstvo, 
da je večina teh, ki so oddali izpolnjeni 
anketni list, opravilo tudi nakup v PC v 
Novem mestu ali  v Ljubljani. 

Tričlanska komisija v sestavi Jože 
Molek, Termotehnika d.o.o., Rado Po-
renta, Energetika marketing d.o.o. in 
Jure Marolt, TV Vaš kanal, Novo me-
sto, je na dan novinarske konference 
izvedla žrebanje. Zelo zanimivo je 
dejstvo, da so vse tri nagrade – 1. na-
grada: toplotna črpalka Tč2 221 AVT, 
proizvajalca Termotehnike Braslovče, 
2. nagrada: masažna kopalna kad 
AZZUR 160/M, proizvajalca Kolpa in 
3. nagrada: Tuš Euphoria shower set, 
proizvajalca Grohe, romale na Dolenj-
sko.

Na povabilo gostitelja se je za-
tem druženje nadaljevalo v prijetnem, 
domačem ambientu gostišča Dežmar. 

Jasna vizija, visoke vrednote, 
trdne vezi. To je Termotehnika. Za-
res več kot trgovina. že 38 let.

Olga Poslek

Vse nagrade, razstavljene pred žrebanjem

g. Viljem Osrečki, direktor Termotehnike med pozdravnim govorom

g. Viljem Osrečki, direktor Termotehnike med pozdravnim govorom, v ozadju pa predstavniki podjetij, 
ki so prispevali nagrade

Foto: Peter Penca -Termotehnika

Foto: Peter Penca -Termotehnika

Foto: Peter Penca -Termotehnika

Foto: Olga Poslek Foto: Olga Poslek

g. Jože Molek, 
vodja inženiringa 
in splošnih zadev 

Termotehnike 
(levo) in 

g. Rado Porenta, 
odgovorni urednik
(desno) revije EGES 
- sejem DOM 2010

g. Viljem Osrečki, 
direktor 
Termotehnike  
(levo)   
in g. Tomaž Hutar, 
vodja prodaje  
(desno) - sejem  
DOM 2010
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Temeljito svetovanje  
o izdelkih 

Na podlagi vašega načrta 
vam pripravimo ponudbo za 
realizacijo vseh merilnih mest. 
Poleg izbire ustreznih naprav in 
njihove sestave vam pripravimo 
tudi predloge za najugodnejšo 
in najučinkovitejšo realizacijo 
meritev.

Svetovanje, dobava  
in montaža ustreznih 
merilnih naprav 

široka ponudba kakovo-
stnih merilnih na prav vodilnih 
evropskih proizvajalcev za mer-
jenje porabe toplotne energije 
in vode. Vsa montažna in vzdr-
ževalna dela na merilnih / delil-
nih napravah izvajajo naši stro-
kovno usposobljeni sodelavci.

Podjetje MT merilna tehnika je bilo ustanovljeno leta 
2001 v Mariboru kot družba z omejeno odgovornostjo. 
Ukvarja se z vsemi vprašanji in rešitvami na področju 
meritev rabe toplotne energije in vode ter z obračunava-
njem rabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih 
zgradbah. Naše podjetje je kompetenten partner vseh 
lastnikov nepremičnin, upravnikov stanovanjskih stavb, 
komunalnih podjetij, dobaviteljev energije in inštalaterjev, 
kadar gre za dobavo in montažo ali samo nabavo ustre-
znih merilnih naprav za toploto in vodo v stanovanjskih 
in poslovnih stavbah. Poleg tega nudi MT merilna tehnika 

d.o.o. vsem profesionalnim in zasebnim upravnikom stavb 
ter dobaviteljem energije široko paleto storitev pri spre-
mljanju, odčitavanju in obračunavanju stroškov ogrevanja 
ter tople in hladne vode po porabi. Te storitve se med seboj 
dopolnjujejo in jih je mogoče združiti v modularen stori-
tveni paket, ki ga lahko popolnoma prilagodimo individu-
alni situaciji posamezne stranke. Tako dobi naša stranka 
vse želene storitve med seboj povsem usklajene in iz enega 
mesta. Svetovalne, montažne, vzdrževalne, odčitalne in 
obračunske storitve podjetja MT merilna tehnika d.o.o. so 
na voljo na celotnem področju Slovenije. 

Odčitavanje merilnih naprav  
in delilnikov 

Podjetje MT merilna tehnika d.o.o. nudi storitev odčita-
vanja merilnih naprav oz. delilnikov stroškov glede na želje 
strank v naslednjih oblikah:

 y letno odčitavanje merilnih naprav na daljavo,

 y mesečno odčitavanje merilnih naprav na daljavo, 

 y letno ročno odčitavanje merilnih naprav. 

Obračunavanje stroškov posameznih stanovanj / poslovnih  
prostorov v skladu s slovensko zakonodajo 

Naše stranke imajo prednosti zaradi naših dolgoletnih izkušenj, kajti kot speciali-
zirano podjetje za obračunavanje stroškov ogrevanja in vode po porabi je MT merilna 
tehnika d.o.o. razvila sisteme, ki popolnoma ustrezajo zahtevam upravnikov hiš, posame-
znih stanovalcev / uporabnikov poslovnih prostorov in zakonodaje. Pri tem sta v celotnem 
postopku obračunavanja za nas zelo pomembna natan čnost in točnost. Z internimi ru-
tinskimi kontrolnimi postopki želimo dodatno zagotoviti, da v svojih obračunih stroškov 
ogrevanja in porabe vode zajamemo resnično le pravilne, preverjene in preverljive podat-
ke. Tudi na vsebino naših obračunov močno vpliva vidik transparentnosti. Vse postopke 

16



April 2010

obračunavanja navajamo korak za korakom, hitro razumljivo 
in pregledno ter ustrezno oblikovano. Ker sami razvijamo 
programsko opremo za pripravo obračunov, lahko po potrebi 
hitro in z lahkoto prilagodimo obračunske algoritme ali obli-
ko obračuna željam strank, seveda vse v skladu z najnovejšo 
zakonodajo (Ur.list RS št. 7, 29.01.2010). 

sistem AmR Network
Sistem AMR Network predstavlja inovativen način 

daljinskega odčitavanja. Za brezžično povezavo skr bi pre-
izkušena, stabilna in zanesljiva frekvenca 868 MHz. Za merje-
nje porabe uporabljamo toplotne merilnike in/ali delilnike ter 
vodne števce z radijskimi moduli. Impulzni adapter omogoča 
integracijo drugih merilnikov z impulznim izhodom v sistem. 
S pomočjo dodatne sprejem ne centrale oz. mrežnega vozlišča 
GSM/GPRS ali TCP/IP lahko celotni radijski sistem odčitavamo 
ali vzdržujemo na da ljavo. V zbiralniku podatkov radijskega 
sistema AMR Network se stalno nahajajo trenutne dnevne 
vrednosti odčitkov porabe. Zato je ta sistem zelo primeren 
tudi za mesečne obračune stroškov ogrevanja in vode.

Sprejemna centrala oziroma mrežno vozlišče
Sprejema vrednosti porabe vseh merilnikov ali delilnikov in jih pora zdeli znotraj 

mreže. S tem je zagotovljeno, da lahko vsako mrežno vozlišče stalno pošilja vse vred nosti 
porabe. Odčitavanje poteka preko kabelske povezave na poljubno vozlišče ali brezžično 
kamorkoli v obsegu oddajnega radija vozlišča. Za daljinsko odčitavanje lahko uporabi-
mo tudi „gateway” GSM, GPRS ali TCP/IP. 

Delilnik toplotne energije za daljinsko odčitavanje
Elektronski delilnik toplotne energije, ki ga uporabljamo v sklopu sistema AMR 

za daljinsko odčitavanje, služi preprostemu in natančnemu merjenju porabe toplotne 
energije radiatorja. Delilniki stalno spremljajo oddajanje toplote radiatorja in trenutne 
vrednosti porabe brezžično posredujejo sprejemni centrali.

Stanovanjski merilniki toplotne energije za  
daljinsko odčitavanje

Merilniki toplotne energije z navojnimi priključki ali merilnimi vložki so primerni 
za pretoke: 0,6 m³/h, 1,5 m³/h in 2,5 m³/h. Računski del lahko oddvojimo od vodnega 
merilnega dela in ga vgradimo tudi ločeno, npr. na steno. Na posebno zahtevo vam 
lahko dobavimo merilnike, ki pozimi merijo toplotno energijo, poleti pa porabljeno 
energijo za hlajenje.

Nadometni vodni števci za daljinsko odčitavanje
Ponujamo vodomere ki so pripravljeni za kasnejšo nadgradnjo z radijskimi modu-

li. S pomočjo sistema radijskih nasadnih modulov AMR je mogoče takšne števce kasneje 
poljubno usposobiti za radijsko oddajanje in jih priključiti v sistem AMR.

maistrova ulica 2,
2212 Šentilj v slovenskih goricah

tel: 02 / 6510159, faks: 02 / 6510158
info@mt-merilnatehnika.net
www.mt-merilnatehnika.net
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Uponor predstavlja novo brez-
žično tehnologijo za dinamično upra-
vljanje z energijo. To je revolucionarna 
tehnologija, plod najsodobnejše ino-
vacije za talno ogrevanje in hlajenje, 
ki nudi visoko energijsko učinkovitost, 
enostavno rokovanje in zanesljivo 
Uponorjevo tehnologijo kot tudi 
atraktivne regulacijske naprave z 
dodatnimi funkcijami. Z dEm tehno-
logijo je sedaj možno učinkovito in 
enostavno upravljati z energijo.

Prihranek do 12%  
pri energijskih stroških

Z dEm tehnologijo je hidra-
vlično uravnoteženje zank opravljeno 
avtomatično, zato ročno balansiranje 
ni več potrebno. Z bolj natančno in 
hitrejšo regulacijo je odzivni čas do 
25 % hitrejši, poleg tega pa se lahko, 
zaradi večje učinkovitosti, energijski 
stroški zmanjšajo do 12 %. To je bilo 
potrjeno in ugotovljeno tudi s testi, ki 
so bili opravljeni na tehnični univerzi 
v Dresdnu/Nemčija.

Rezultat je edinstvena inovacija, 
s pomočjo katere bodo instalaterji, 
projektantje in lastniki zgradb v marsi-
čem profitirali, tako pri novogradnjah 
kot tudi pri adaptacijah. Uponor dEm 
tehnologija združuje učinkovito po-
rabo energije z visoko stopnjo udobja.

In kar je najboljše: v primerjavi z 
ostalimi prenovitvenimi ukrepi, kot so 
vgradnja izolacije, popolna prenova 
ali solarni ogrevalni sistem, se investi-
cija v Uponor individualno brezžično 
prostorsko regulacijo z dinamičnim 
upravljanjem z energijo (DEM) izplača 
do trikrat hitreje.

Izjemne prednosti  
Uponor DEM tehnologije:

 y Funkcija avtomatskega balan-
siranja:

Funkcija avtomatskega balan-
siranja omogoča distribucijo toplote 
na zahtevo v vsak prostor in jo inteli-
gentno in hitro regulira zaradi t.i. spo-
minskega efekta. DEM tehnologija 
analizira in beleži ogrevalne običaje v 
vsakem prostoru. Ko se termopogoni 
naslednjič aktivirajo, takrat Uponor 
regulacija z DEM tehnologijo distribu-
ira energijo hitro in učinkovito. Dove-
dena energija natančno ustreza ogre-
valnim značajem lastnikov. Prav zaradi 
hitrejše in bolj natančne regulacije je 
lahko odzivni čas do 25 % hitrejši.

 y Nastavitev udobja:
Ko se uporabljajo alternativni 

viri energije (npr. kamin), takrat nasta-
vitve udobja preprečujejo ohladitev 
ogrevalnih površin zaradi teh toplo-
tnih virov. Ko je alternativni ogrevalni 
vir izključen, se ogrevanje površin 
opravi hitreje, kar pripomore k pri-
hranku pri energiji.

 y Analiza dovoda:

Ta nova regulacija stalno spre-
mlja učinek sistema ogrevanja/hla-
jenja. Regulacija avtomatično javlja 
prenizko ali previsoko temperaturo 
dovoda. S tem je zagotovljena eno-
stavna detekcija napak.

 y Funkcija kontrole prostorov:
Preverja dodeljenost premičnih 

sobnih termostatov in jih nato spre-
mlja na vmesniku, če so sobni termo-
stati locirani v drugem prostoru.

 y Opcijska funkcija bypass pro-
stora:

Optimizira delovanje v primeru 
priključitve toplotne črpalke. To je 
nova funkcionalnost za obnovljive 
vire energije, ki zahtevajo minimalni 
pretok vode medija skupaj z zado-
stnim hranilnikom.

 y SMS modul:
SMS modul je opcijska kompo-

nenta, ki spremlja dejansko situacijo 
v referenčnem prostoru. Aktivacija in 
deaktivacija varčnega načina obrato-
vanja je omogočena s pomočjo SMS 
funkcije mobilnega telefona. S tem je 
omogočeno daljinsko upravljanje in 
nastavljanje preko SMS funkcije.

dINAmIČNO UPRAVLJANJE 
Z ENERGIJO (dEm)
Revolucionarna novost iz Uponorja

Priključni modul in vmesnik z vgrajeno DEM tehnologijo
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Vse to in še več si lahko ogledate 
in dobite v podjetju TITAN d.d., ki je 
uradni zastopnik f. Uponor.

Vili Zabret, TITAN d.d.Atraktivni sobni termostati

Shema ožičenja je prikazana na notranji strani 
pokrova

SMS modul

Sekcija instalaterjev - energeti-
kov pri Obrtno – podjetniški zbornici 
Slovenije je pripravila 10. strokovno 
srečanje obrtnikov in podjetnikov, ki 
izvajajo instalaterska dela, v kongre-
snem centru DOLENJSKE TOPLICE. 
Tradicionalno vsakoletno srečanje 
je potekalo v petek dvanajstega in v 
soboto trinajstega marca 2010. 

Otvoritveni govor in uvodni 
pozdrav je imel predsednik sekcije 
instalaterjev-energetikov pri obrtno 
podjetniški zbornici Slovenije – 
g.Jernej Dolinar. V letošnjem letu je 
bila udeležba nekoliko manjša, kar je 
verjetno posledica splošne gospodar-
ske krize, ki se odraža na vseh delovnih 
področjih naših članov. Vendar so se 
organizatorji potrudili in na srečanju 
predstavili kar nekaj aktualnih tem. 
Razprave po predstavitvah pa so po-
kazale, da izredno potrebujemo zna-
nja iz predstavljenih področjih, kajti 

samo znanje v našem vsakdanjem 
delu je žal premalo, da bi lahko brez 
težav vodili naše obratovalnice.

Letošnje srečanje se je z za-
stavljenim programom predavanj 

najprej dotaknilo težav, s katerimi 
se srečujemo energetiki, instalaterji, 
monterji s spremembami zakona o 
davku na dodano vrednost. 

Zakon o davku na dodano vre-

10.sTROKOVNO sREČANJE  
INsTALATERJEV-ENERGETIKOV 
PRI OZs-dOLENJsKE TOPLICE 
12. in 13. MAREC 2010
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dnost je s svojimi spremembami in 
dopolnitvami najbolj vplival na stori-
tve v gradbeništvu, kamor pa spada 
tudi naša dejavnost. Seznanili smo se 
z osnovnimi zahtevami, ki jih naj vse-
bujejo naši izdani računi, predvsem 
pa z novim ukrepom, ki se nanaša na 
uvedbo »mehanizma obrnjene davč-
ne obveznosti«. Zakon se je sicer pričel 
uporabljati v praksi že s 01.01.2010, 
razprava pa je pokazala, da še marsik-
do izmed nas ne pozna vseh zahtev 
in določb, ki jih moramo upoštevati v 
svojem vsakdanjem poslovanju . 

Informacije, ki smo jih pridobili, 
so bile izčrpne in uporabne, saj so bile 
podkrepljene s primeri iz prakse po-
slovanja obrtnikov naše stroke.

Nadaljevali smo s predstavitvijo 
kriterijev za subvencioniranje in kredi-
tiranje EKO SKLADA, katere je predsta-
vil direktor sklada g. Franc Beravs.

Kljub temu, da se s to temo sre-
čujemo že na vsakoletnih srečanjih, 
je bil poudarek predstavitve na spre-
membah in zahtevah pri pridobivanju 
kreditov in nepovratnih finančnih 
spodbud, predvsem na področju ob-
novljivih virov eneregij. Kot obrtniki 
in izvajalci moramo biti z navedeno 
shemo EKO SKLADA seznanjeni, saj 
moramo znati našim strankam pra-
vilno razložiti možnosti, kriterije in 

izdelavo dokumetacije za pridobiva-
nje sredstev iz navedenega sklada. 
Tema je vedno aktualna in zanimiva, 
saj je energija, ki jo uporabljamo za 
ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, 
vedno dražja in uporaba obnovljivih 
virov energije vse bolj pomembna in 
aktualna. Zanimiva so bila predvsem 
vprašanja udeležencev srečanja, ki 
so se nanašala na težave, s katerimi 
se srečujejo obrtniki pri svojem vsak-
danjem delu z strankami. Odgovori 
na naše probleme, ki se nanašajo na 
Eko sklad, so bili interpretirani s strani 
prve roke sklada, direktorja g. Beravsa 
, kar pomeni, da smo rešili marsikatero 
narobe razumljeno tematiko sklada .

Brez sponzorjev in donatorjev 
ne gre pri nobeni prireditvi, tako je 
bilo tudi naše srečanje speljano s po-
močjo pokrovitelja srečanja, podjetja 
SCHIEDEL d.o.o. S kratko in izčrpno 
predstavitvijo svojih izdelkov in pro-
duktov so potrdili kakovost in znanje, 
ki ga združujejo v svojem proizvo-
dnem programu .

Zaradi spremenjenih načinov 
uporabe in obratovanja ogrevalnih 
sistemov ter uporabe različnih ener-
gentov, nam je pokrovitelj srečanja 
lahko razjasnil marsikatero težavo, s 
katero se srečujemo pri izvajanju na-
ših storitev na deloviščih .

Zaradi zanimivosti tem in izme-
njave naših izkušenj, skozi skupno 
diskusijo ter z dodatnimi svetovanji 
predavateljev, smo morali skrajšati 
naše odmore in s tem tudi čas za sku-
pno kosilo. Naš instalaterski delovni 
zagon se je sedaj izkazal ne samo v 
našem vsakdanjiku na gradbiščih in v 
našem delu, pač pa tudi v naši pripra-
vljenosti izkoristiti in pridobiti skozi ta 
predavanja čim več strokovnih znanj 
in dodatno preučiti težave, s kateremi 
se srečujemo pri našem vsakdanjem 
poslovanju .

V popoldanskem času smo na-
daljevali s predavanjem, dr. Janeza 
Mekinca, ki nam je predstavil vredno-
stni sistem posameznika in osebni 
slog komuniciranja ter obvladovanje 
komunikacije v konfliktnih primerih, 
predvsem na osnovi obravnave rekla-
macij. 

Predavatelj je znal predstaviti 
temo, s katero se vsakodnevno sre-
čujemo pri našem delu s strankami. 
Glede na odziv, ki ga je doživel pre-
davatelj s strani naših udeležencev 
menim, da je zadel bistvo osebnega 
komuniciranja v vsakdanjem življe-
nju, predvsem pa s poudarkom na 
komuniciranju z našimi strankami in 
poslovnimi partnerji.

Marsikdo izmed nas bo morda 
lahko kdaj uporabil njegove nasvete 
v praksi, kar bi dokazalo, da potrebu-
jemo tudi takšna znanja, čeprav se pri 
svojem delu tega morda sploh ne za-
vedamo. Morda bi bilo dobro takšna 
predavanja obiskovati večkrat, da bi 
se naučili pravilno in človeka dostojno 
komunicirati. Na tak način bi se lahko 
izognili veliko konfliktnim situacijam 
in lažje prebrodili ter pravilno rešili 
marsikatero krizno situacijo.

Po kratkem odmoru je predava-
nja nadaljeval g. Valenčič, energetski 
svetovalec, ki je predstavil sodobne 
kurilne naprave na fosilna goriva. 
Tema se je res dotaknila naše stroke, 
saj se z navedenimi kurilnimi naprava-
mi srečujemo ob našem vsakdanjem 
delu. Povezava zahtev s strani zako-
nodaje - pravilnika o učinkoviti rabi 
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Na sejmu Energetika v Celju si boste na razstavnem prostoru podjetja Weishaupt, d.o.o., lahko ogledali 
odlične Weishauptove izdelke. Spoznali boste vrhunske gorilnike, talne ogrevalne sisteme za kurilno olje ali 
plin WTU, stenske in talne ogrevalne sisteme za plin WTC in sisteme za pripravo sanitarne vode. Na ogled 
bomo postavili še solarne sisteme in vrsto drugih zanimivih izdelkov. Našli nas boste v hali L, na razstavnem 
prostoru številka 31. Veseli bomo vašega obiska!!

Weishaupt, d.o.o., Celje, tel.: 03 425 72 50. Več informacij na naši spletni strani www.weishaupt.si

energije in dejanskega izvajanja del 
na objektih, je sprožila marsikatero 
vprašanje. 

Tako smo prvi uradni del stro-
kovnega srečanja uspeli zaključiti, 
sicer s kar večjim časovnim zamikom. 
Zagreti udeleženci pa so dikusije, 
izmenjave mnenj in dodatne stro-
kovne pogovore, nadaljevali še pred 
predavalnico, kjer namreč ni manjkalo 
prigrizkov in pijač, kar je še dodatno 
olajšalo marsikatero medsebojno 
komuniciranje in beseda med udele-
ženci je tako lažje stekla.

Verjemite mi, da so takšna dru-
ženja res potrebna in vsakdo, kdor za-
muja takšna srečanja, mu je lahko žal. 

Vpeti v naše delo in v boj za 
preživetje pozabljamo, da je vseeno 
dobro slišati še svoje stanovske kole-
ge in pri tem ugotoviti, da imajo tudi 
oni podobne težave. Skupno lahko 
tako lažje rešujemo probleme in tudi 
lažje predlagamo izboljšave ali spre-
membe v pravilnikih in smernicah, ki 
dejansko usmerjajo in začrtujejo naše 
delo.

Prav tako pa na takih predava-
njih izvemo veliko koristnega za naše 
vsakdanje delo, saj si marsikdaj sami 
ne vzamemo dovolj časa, da bi preučili 
določena pravila in energetske teme. 
Energetiki – instalaterji se ukvarjamo 
z vgradnjo in montažo naprav za male 
in velike porabnike. Lepo je, če pri 
tem znamo končnim strankam tudi 
pravilno svetovati ter naše znanje in 
izkušnje, ki smo jih pridobili skozi svo-
je delovanje, tudi pričnemo ceniti in 
pravilno vrednotiti . 

Morda naj omenim še to, da je 
ženski del v tem poslu res v izraziti 
manjšini, vendar je v letošnjem letu 
bilo prisotnih že kar nekaj aktivnih 

udeleženk, ki so manj sramežljivo kot 
moški del, postavljale vprašanja in 
zahtevale od predavateljev konkretne 
odgovore.

Srečanje se je nadaljevalo v 
delovnem vzdušju za predstavnike 
skupščine INSTALATERJEV – ENERGE-
TIKOV pri Obrtno podjetniški zbornici 
Slovenije, kjer smo nadaljevali z vsako-
letno skupščino. Po izvolitvi organov 
skupščine smo člani lahko nadaljevali 
z delom po dnevnem redu :

1. Sledilo je poročilo upravnega 
odbora sekcije o delu sekcije v prete-
klem obdobju .

2. Nadaljevali smo z volitvami v 
organe sekcije in sicer :

 y Predsednik delovnega predsed-
stva g.Bojan Grušovnik in člani delov-
nega predsedstva niso imeli ravno 
lahkega dela, saj izpeljava vsakih 
volitev zahteva kar nekaj znanj. 

 y Izvedli smo volitve članov v 
upravnem odboru sekcije instalater-
jev – energetikov pri OZS.

 y V skladu s statutom OZS in 
Poslovnikom o delu sekcije, je uprav-
ni odbor sestavljen iz enajstih članov. 
Deset članov je izvolila skupščina iz-
med poslancev, enajsti član pa je po 
uradni dolžnosti sekretar sekcije. 

 y Izvedli smo volitve predsednika 
in podpredsednika sekcije instalater-
jev – energetikov.                                    >
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 y Izvedli smo volitve poslanca sek-
cije v skupščino OZS .

3. Po letošnjih, nekoliko raz-
burljivejših volitvah smo obravnavali 
program dela sekcije za leto 2010. 

Poudarek tega programa je na 
aktivnem spremljanju zakonodaje in 
predpisov s področja instalaterstva 
in energetike in seznanjanje članov 
z novostmi preko revije Obrtnik in 
revije Energetik ter preko poslancev 
območnih obrtnih zbornic.

Tudi na izvajanje aktivnosti pri 
promociji poklica instalaterja strojnih 
instalacij nismo pozabili, saj se opaža 
večja deficitarnost kadra. Prav tako 
se bodo izvajala dopolnilna izobra-
ževanja članov sekcije in njihovih 
zaposlenih delavcev skozi strokovna 
predavanja, tako na republiškem 
kot na lokalnem nivoju. Predstavniki 
sekcije bodo sodelovali pri izvajanju 
mojsterskih izpitov na področju stroj-
nih instalacij. 

Prav tako bo sekcija ves čas spre-
mljala področje zakonodaje Varnosti 
in zdravja pri delu. Program zavzema 
tudi organizacijo obiska vsaj enega 
strokovnega sejma v tujini, kakor tudi 
sodelovanje na sejmu ENERGETIKA 
MAJ 2010 – CELJE in MOS 2010.

Sekcija bo sodelovala na dnevu 
instalaterjev – energetikov, ki bo orga-
niziran v sklopu sejma ENERGETIKA v 
CELJU in na športnih igrah INSTALA-

TERJEV V MAJU, na Tojzlovem vrhu pri 
Mariboru.

Nadaljevali bomo aktivnosti pri 
problematiki meritev izgorevanja, 
izboljševali pretok informacij med 
posameznimi območnimi sekcijami 
in sekcijo na nivoju OZS. 

Preko revije ENERGETIK smo 
predvideli informiranje naših članov 
z delom članov v upravnem odboru 
sekcije.

Sekcija bo skrbela za delovanje 
Odbora monterjev hladilnih naprav, ki 
se ukvarja z reševanjem problematike, 
ki nastaja pri izvajanju in servisiranju 
na hladilnih napravah.

Sekcija bo nadaljevala sodelo-
vanje s proizvajalaci oz. dobavitelji 
opreme na področju dopolnilnega 
usposabljanja instalaterjev in sezna-
njanja z novimi tehničnimi novosti na 
področju energetike in instalacij.

Po zaključku skupščine je še osta-

lo nekaj časa za pripravo družabnega 
večera. Večer smo preživeli v hotelu 
Dolenjske toplice, kjer smo se spro-
stili ob dobri hrani in žlahtni kapljici. 
Morda je pomanjkanje ženskega dela 
srečanja, kakor tudi obilica informacij, 
ki smo jih sprejemali skozi celoten 
program predavanj, pripomogla tako 
k utrujenosti, kakor tudi k manj aktiv-
nemu sodelovanju na plesišču in še k 
hitrejšemu odhodu k počitku.

V sobotnem delu strokovnega 
srečanja smo skozi predavanje gospe 
mag. Nataše štirn spoznavali postop-
ke reševanja sporov s pomočjo dela 
sodnih izvedencev. 

Popestritev je prinesel s svojimi 
izkušnjami tudi naš član mojster An-
ton Kavčič, ki opravlja sodno izveden-
sko in cenilsko delo strojnih instalacij. 
Najbolje je delo sodnih izvedencev 
na našem strokovnem področju raz-
vidno s praktičnih in vsakdanjih pri-
merov. Zapletli smo se v konstruktivni 
razgovor o pozitivnih in negativnih 
vidikih opravljanja storitev sodnega 
izvedeništva in cenilstva.

Nadaljevali smo s predstavitvijo 
bistvenih obveznosti instalaterjev pri 
gradnji objektov in vzdrževalnih de-
lih. Ga. Aleksandra Velkovrh, dipl.inž.
gr., glavna inšpektorica RS za okolje 
in prostor, nam je predstavila, kakšne 
so naše obveznosti pri tehničnih 
pregledih na objektih, pipravi doku-
mentacije, kakor tudi projekta izve-
denih del ter navodil za obratovanje 
in vzdrževanje. Slednja tema je bila 
zelo aktualna in zanimiva, saj smo na 
naša vprašanja glede dela na objektih 
in dokumentacije potrebne za izvaja-
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nje naših del, dobili dobre, natančne 
odgovore, ki jih bomo v praksi lahko 
uporabili. 

Tudi letos smo udeleženci konča-
li srečanje s sklepom, da se drugo leto 
ponovno srečamo in izmenjamo svoje 
izkušnje ter dopolnimo naša znanja na 
področju instalacij in energetike. Na 
strokovnem srečanju smo se srečali 
instalaterji iz celotne Slovenije, kjer pa 
smo ponovno pogrešali naše člane iz 
vseh naših območnih obrtnih zbornic 
, najbolj pa iz štajerske.

Morda v premislek, da bo takšno 
srečanje organizirano tudi v nasle-
dnjem letu, dragi stanovski kolegi, čla-
ni sekcij pri območnih obrtnih zborni-
cah, ni potrebno, da ste prisotni oba 
dneva. Izberite si temo, ki vas najbolj 
zanima in pridite, nekaj bo verjetno 
zanimivega tudi za vas.

Srečanja se organizirajo vsako 
leto v drugi regiji Na strokovni sekciji 
instalaterjev- energetikov pri OZS se 
še nismo odločili za kraj, kjer bomo 
organizirali strokovno srečanje v letu 
2011. Spoštovani stanovski kolegi, po-
sredujte nam predloge za kraj sreča-
nja, kakor tudi vsebine in teme, ki vas 
zanimajo in, ki jih želite bolje spoznati.

Posredujete jih lahko preko 

sekretarjev vaših območnih obrtnih 
zbornic, kakor tudi direktno sekre-
tarju naše sekcije pri OZSž, kakor tudi 
vsem nam, ki kakor koli sodelujemo 
pri delu sekcije instalaterjev–energe-
tikov. Bodimo bolj povezani in lažje 
bomo reševali naše probleme, lažje 
bomo nastopali in zahtevali to, kar je 
za naše delo aktualno in pomembno. 
Bodisi kar se tiče spremembe zako-
nodaje, bodisi kar se tiče zahtev pri 
samem delu.

Pogrešamo poglobljeno sode-
lovanje med območnimi sekcijami 

instalaterjev, ki bi lahko prav tako, 
seveda z vašo pomočjo, spoštovani 
stanovski kolegi, aktivnejše sodelova-
le pri oblikovanju naših skupnih stališč 
glede težav pri izvajanju našega podi-
zvajalskega dela in glede težav, ki tudi 
izhajajo iz zakonodajno pravnih aktov 
Slovenije.

VIDIMO SE NA NASLEDNJEM 
STROKOVNEM SREčANJU v letu 2011 
– PRIDITE - ZANIMIVO BO !!!

Cvetka Grušovnik
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OsVEžITE sVOJO KOPALNICO 
Z GEBERITOVIm INOVATIVNIm 
PREdALOm ZA  
VNOs ČIsTILNIH TABLET

Z novim Geberitovim 

izdelkom so obešanke za rob 

straniščne školjke postale 

preteklost - sedaj lahko 

čistilne tablete uporabite 

tudi v podometnem  

splakovalniku. Inovativni 

predal za vnos čistilne 

tablete omogoča enostavno 

odpiranje aktivirne tipke  

podometnega splakovalnika. 

Nič več vidnih  
obešank za rob straniščne 
školjke

čistilne tablete, ki se vstavijo 
v splakovalnik, so priljubljena alter-
nativa obešankam. So skrite, njihov 
učinek pa je enakomernejši. Do sedaj 
so bile uporabne le za nadometne 
splakovalnike, novi predal za vnos 
čistilnih tablet pa olajša dostop do 
odprtine podometnega splakovalni-
ka – obešanke so zagotovo postale 
del zgodovine. 

Enostaven za vgradnjo in 
priročen za uporabo

Kot dodatek za aktivirne tipke 
Geberit iz družine Sigma se predal 
vgradi enostavno in brez uporabe 
orodja. Sestavljen je iz vgradnega 
okvirja z nagibno funkcijo in košare 
za tableto. Tableta se skozi odprtino 

Za več informacij 
obiščite www.geberit.si. 

vstavi direktno v splakovalnik. V pre-
dal je mogoče vstaviti večino stan-
dardnih tablet, uporaba pa je povsem 
enostavna: odprete, vstavite, zaprete. 

čistilo se enakomerno 
razporedi in zagotavlja 
dolgotrajno svežino

Geberitov predal za vnos či-
stilnih tablet omogoča enakomerno 
raztapljanje čistila in preprečuje stik 
čistila s splakovalnim mehanizmom. 
Pri vsakem splakovanju se čistilo ena-
komerno razporedi tudi pod robom 
školjke in tako zagotavlja popolno 
čistočo in svežino. Tablete so nevidne 
in diskretne – poslovite se od neu-
glednih obešank in uživajte v svoji 
prenovljeni kopalnici. 

Geberitov predal za vnos čistil-
nih tablet je na voljo v vseh bolje zalo-
ženih prodajalnah sanitarne opreme. 
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Svetloba pomembno vpliva na človeško ustvarjalnost
Vsakdo ve, kako izjemno težko je delati v prostorih, kjer primanjkuje svetlobe. 
Svetloba nam omogoča živeti in ustvarjati, daje nam varnost in toplino, ima 
pa tudi močan socialni pomen ter pomembno vpliva na naša čustva. Ko boste 
svoje prostore preplavili z dnevno svetlobo, boste hitro občutili vse prednosti, 
ki vam jih nudi. 

Inovacija v osvetlitvi z dnevno svetlobo
SOLATUBE® je inovativni sistem, ki omogoča učinkovito razsvetljevanje 
prostorov z naravno svetlobo. Nameščamo ga v individualne hiše in večje 
poslovne objekte. S pomočjo kupole na strehi in visoko odbojnih cevi se 
svetloba preko stropnega razpršilnika intenzivno razprši v prostor in tako vanj 
prenese kar največjo mogočo količino zunanje svetlobe. 

Serija SolaMaster®
Primerna je za poslovne objekte z montažo na trde ali 
spuščene strope ter odprte stropne konstrukcije. 
Tudi naknadna vgradnja je preprosta.

Sistema 330 DS-C in 330 DS-O sta primerna za:
  nizko energijske objekte
  trgovske centre/

    prodajne salone
  pisarne / šole / vrtce 
  zdravstvene in druge

     javne ustanove
  skladišča/ proizvodne /

    industrijske obrate
  športne dvorane

Prednosti sistemov Solatube®
  Minimalne toplotne izgube in toplotni dobitki.
  Naravna svetloba se enakomerno razprši po prostoru.
  Učinkovita osvetlitev prostorov (s podaljševalnimi cevmi

     do 15 m v globino).
  Ne prepušča škodljivih UV žarkov (barve v prostoru ne obledijo).
  Minimalno vzdrževanje.
 10-letno jamstvo na vse sestavne dele svetlobnika,

     5-letno jamstvo za električne komponente.
  Preprosta in hitra montaža.

Pri načrtovanju optimalne osvetlitve prostorov
vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje.

Serija Brighten Up®
Sistema 160 DS in 290 DS
sta primerna za:

  nizko energijske objekte
  podstrešne, dnevne in otroške sobe
  kuhinje, kopalnice,

    toaletne prostore
  kabinete in garderobe
  veže in hodnike
  stopnišča in vetrolove.

KERBER inženiring, d.o.o.
Show-room:
PE PC Na klancu, Gorenjska cesta 50, 1215 Medvode
T: 01-36 18 365, E: info@kerber.si; kerber@siol.net
www.solatube.si

Pooblaščeni uvoznik in distributer Solatube® za Slovenijo: 

KALCER d.o.o., IOC Trzin, Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin
T: 01/724 67 70,  www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 89,
2000 Maribor, T: 02/320 74 20, www.kalcer-mb.si
KALCER d.o.o., PE Novo mesto, Livada 8, 8000 Novo mesto
T: 07/371 90 90, www.kalcer.si

Prodaja:

www.solatube.si
Več informacij:

Ugasnite luči. Prižgite sonce!
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Ignac Jantelj
direktor podjetja 

SIKLA d.o.o. 

Ekonomičnost in učinkovitost pri montaži 
solarnih naprav

sIKLA sOLARNI VGRAdNI sIsTEm je inovativen 
modulni sistem iz dobro poznanih Siklinih montažnih pro-
filov, namenjen montaži fotonapetostnih modulov. Gre za 
učinkovit pritrdilni sistem, ki je primeren za vse površine. 

Potrjena dolgoročna odpornost proti rjavenju, statičen 
izračun konstrukcije, edinstvena možnost vzdrževanja, kot 
tudi garancija podjetja SIKLA d.o.o., dajejo pomirjajoč ob-

čutek varnosti za dolgoročno uporabnost konstrukcije – 
tako za montažno podjetje v vlogi izvajalca kot za investi-
torja. Dokaz, da se omenjen sistem izplača, so tudi 40-letne 
izkušnje Sikle kot specialista za raznovrstne sisteme pritrdi-
tev in konstrukcij.
Prilagojeno vsem področjem uporabe:
• prosto postavljeni sistemi,
• ravne strehe,
• poševne strehe,
• fasade,
Največja mogoča produktivnost:
• hiter potek vgradnje, malo sestavnih delov,
• zelo preprosta uporaba, brez nepritrjenih delov,
• praktični pripomočki za vgradnjo,
• izredno razmerje med ceno in kakovostjo,
• sistemski sestavni deli z dolgo življenjsko dobo,
• zajamčena varnost.
Prilagodljivi pritrdilni sistem in trajna odpornost na 
korozijo:
• primerno za vse običajne enote,
• vmesna in končna spona sta primerni za vse običajne 
debeline modulov,
• združljivo s sistemi za pritrditev Sikla,
• prilagodljivost za dodatne zahteve za vgradnjo ali  
 obremenitve,

VGRAdNA  
KONsTRUKCIJA ZA  
sOLARNE sIsTEmE

Podjetje sIKLA d.o.o. nudi v svojem 
programu med drugim tudi izvedbo 
kovinske konstrukcije za solarne sisteme. 
Ta novost prodajnega programa sIKLA, 
ki je že osvojila celotni nemški trg, se je 
odlično prijela tudi pri nas v sloveniji. 
s prvovrstnim materialom in izvrstno 
montažno ekipo je siklin sistem kon-
strukcij za solarne sisteme na poti, da tudi 
v sloveniji postane prava uspešnica.

Varčnost in učinkovitost pri vgradnji solarnih sistemov

Vgradnja na poševne strehe. Pritrditev spodnje konstrukcije na strešne kavlje
Vgradnja na ravno streho. Brezstopenjska nastavljiva prilagodljiva ogrodja 
predstavljajo osnovo površinskih sistemov z gospodarnim naklonom 30°
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• preizkušena prevleka HCP,
• brez bimetalne korozije,
• statično usklajeni in preizkušeni deli.
Obsežne servisne storitve:
• individualni izračuni statike,
• priprava kosovnic,
• svetovanje na gradbišču.

Energija je od nekdaj bila, je in bo del strateškega 
razvoja vsake družbe in bo v prihodnje postala vedno bolj 
cenjena in nenadomestljiva človeška dobrina. človeške po-
trebe po energiji se nenehno povečujejo, hkrati z njimi pa 
se dviguje cena le te. 

Energija sonca je največji in najmanj izkoriščeni vir 
energije in je 15.000 krat večja kot jo letno porabi človek. 
Sončno sevanje je trajen vir energije, ki ga narava izkorišča 
od samega začetka.

Globalne klimatske spremembe, ki so v veliki meri 
posledica uporabe fosilnih goriv (nafta, plin, premog) so 
sprožile razprave o oskrbi z energijo v prihodnosti.  če ob 
tem upoštevamo še nestabilne in nepredvidljive politične 
razmere v svetu, ki močno vplivajo na oskrbo s fosilnimi 
gorivi in dejstvo da Slovenija med fosilnimi gorivi premore 
v glavnem le rjavi premog, ki pa je zaradi načina pridobiva-
nja in rabe tudi ekološko najbolj sporen, ugotovimo, da so 
vlaganja v lastne vire obnovljive energije nujna.

Sonce, večni jedrski reaktor, je praktično neizčrpen vir 
obnovljive energije. čist, tih in donosen vir, ki lahko zagotovi 
pomemben del energije za naše potrebe. To je energija, ki se 
obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna. Zato 
mora biti naš cilj že danes izkoriščati to energijo v največjem 
možnem obsegu. sončna energija je zagotovo energija 
prihodnosti.

Izkoristite številne prednosti pri vgradnji sikline 
konstrukcije za solarne sisteme,
• srednja in končna spona sta opremljeni s tehnologijo 

Pressix CC in brez nepritrjenih delov, preprosto pritisnite, 
zategnite in delo je končano!
• srednja in končna spona sta primerni za vse običajne 
debeline modulov,
• vgradni kavelj nadomešča pomočnika in drži modul do 
končne pritrditve,
• natančna izravnava modulov je zagotovljena že s polo-
žajem končnih spon,
• hitre povezave z vodili na osnovnem ogrodju z natično 
navojno ploščo CL,.
• prilagodljivo ogrodje je brezstopenjsko nastavljivo za 
naklon od 20 do 45°. Vgrajena skala s stopinjami je hiter in 
praktičen pripomoček za vgradnjo.

Sistem konstrukcij za solarne sisteme ponuja podjetje 
SIKLA d.o.o. že od faze projektne dokumentacije, dobave 
materiala, do same montaže.

Nudimo vam:
• pripravo tehnične dokumentacije po vašem projektu,
• izračun izometrije za vas in vaše projektante,
• montažne mape,
• montažo in nadzor montaže,
• tehnično dokumentacijo za prevzem.

Ostali prodajni programi 
Druga novost prodajnega programa podjetja SIKLA 

d.o.o., ki je že osvojila slovenski trg, je sIsTEm KONsTRUK-
CIJ ZA KLImATE IN HLAdILNE AGREGATE, ki ga odlikuje 
več prednosti. Montaža je hitra, enostavna in praktična. 
Prav tako nobena nosilnost za omenjen sistem ni prevelika, 
čeprav je teža same konstrukcije majhna. Sistem odlikujeta 
še hitra dostava in fleksibilnost, saj je lahko v stoječi obliki 
in tudi v viseči obliki.

maksimalna produktivnost:
• hitra, enostavna in praktična montaža,
• majhna masa,

Montaža je hitra in enostavna Solarni sistem - tudi vizualno privlačno
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Primerno tudi za manjše objekte z manjšo porabo.

Konstrukcija za klimate in hladilne agregate. Montaža je hitra in enostavna.
Pri varčevanju prostora je konstrukcija za klimate in hladilne agregate 
primerna tudi v viseči obliki

• malo elementov za sestavljanje,
• velika nosilnost,
• odlično razmerje med ceno in storitvijo,
• dolga življenjska doba montažnih elementov,
• dolgoročna odpornost proti rjavenju,
• statičen izračun konstrukcije,
• garantirana varnost.

Fleksibilna konstrukcija:
• konstrukcija je primerna za vse vrste klimatov in hladil-
nih agregatov,
• možnost konstrukcije v stoječi obliki in v viseči obliki,
• končna (WBD) držala so primerna za vse vrste monta-
žnih tirnic oziroma za vsako nosilnost,
• kompatibilno s Sikla pritrjevalnim sistemom, 
• fleksibilnost pri nadaljnji montaži obstoječe konstrukcije.

Najbolj prepoznavni prodajni program podjetja Sikla 
je zagotovo sistem sICONNECT. Podjetje Sikla d.o.o. je vo-
dilno slovensko podjetje za prodajo montažnih elementov 
konzoliranja oziroma obešanja za pritrjevanje vseh vrst in 
dimenzij cevi ter drugih elementov v industriji ter nizki gra-
dnji na vse vrste zidov in stropov.

Vsem je že tudi dobro poznan sistem sIAQUA, ki je na-

menjen odvodnjavanju 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 prilagodljivost, 
najmanj dela pri vgradnji ter preizkušeno varnost. Framo 
80 je več funkcijski montažni sistem za srednje velike obre-
menitve, ki prepričuje s svojimi neomejenimi možnostmi za 
tridimenzionalno povezovanje. Zaprti profil Framo odlikuje 
zelo visoka torzijska togost, prilagajanje je brez stopenjsko 
in zanesljivo zaščiteno z oblikovno zaključenim povezova-
njem. Inovativna tehnika povezovanja jamči izredno učin-
kovito vgradnjo.

Vsi omenjeni prodajni programi podjetja SIKLA d.o.o. 
imajo že ustaljene recepte za uspeh. Ekonomičnost, eno-
stavna in hitra montaža, kvaliteta izdelkov, pooblaščeno 
vzdrževanje, ter še marsikatera lastnost je naredilo podjetje 
SIKLA d.o.o. uspešno na slovenskem trgu, kot tudi na trgu 
bivše Jugoslavije.

Kupcem  
smo blizu, ker smo prisotni  
na mednarodnih trgih

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

Podjetje Sikla je že leta 1993, in to kot eno prvih na tem 
področju, prejelo certifikat DIN ISO 9001. S tem je podjetje 
dobilo tudi potrditev svojega obsežnega in učinkovitega 
sistema vodenja kakovosti.

Uspešnost podjetja Sikla temelji na zaslugah naših 
zaposlenih, zato spodbujamo inovativno delovno klimo, za 
poslovni in osebni razvoj. Filozofija našega podjetja je, da 
kontinuirano razvijamo izdelke, storitve in sisteme ter preko 
odlične kakovosti, dolgoročno izpolnjujemo pričakovanja 
svojih strank.

28



APRILA - 2010 Od 13.4.-
17.4.2007 je potekal v Beogradu 
največji gradbeni sejem na tem 
delu Balkana »MEĐUNARODNI SA-
JAM GRAĐEVINARSTVA SEBE«. Več 
kot 1000 domačih in tujih razsta-
vljavcev je razstavljalo na 75000 
m2. Mednarodni gradbeni sejem, 
je bil že 36. po vrsti. Namenjen je 
vsem tistim, ki so kakorkoli pove-
zani s gradbeništvom. V veliki ve-
čini so se ga udeležili člani  sekcije 
gradbincev, bili pa os tudi prisotni 
člani drugih sekcij: mizarji, instala-
terji, slikopleskarji…..

sEBE - 36. mEdNAROdNI GRAdBENI sEJEm 
V BEOGRAdU

Že drugo leto zapored smo 
se ga, kot obiskovalci, udeležlili or-
ganizirano preko turistične agenci-
je EVROPA tudi mi. Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Maribor 
je k prijavi vabila svoje člane že od 
meseca februarja in tako zbrala to-
liko prijav, da je bil avtobus na dan 
odhoda poln. Udeleženci so pove-
dali, kaj jih bo ob obisku zanimalio 
in da upajo, da bodo tudi, kaj zani-
mivega videli. Nekatere je zanima-
la predvsem gradbena mehaniza-
cija, druge spet stavbno pohištvo, 
tretje kopalnice in vse kar spada 

zraven, nekatere pa vse , kar je po-
vezano s premazi in moramo pri-
znati da je bilo  kaj videti. Kot ve-
liko zanimivost, ali skoraj atrakcijo 
smo z zanimanje spremljali pred-
stavitve kitajskih strojev, vsemog-
čih znamk, poudarek je bil tudi na 
vseh vrstah izolacije, strešne kri-
tine, gradbeni elementi in še bi 
lahko naštevali. Velko pozornosti 
je bilo namenjeno praktičnim pri-
kazom različnih del, naprimer tal-
no gretje (na sliki) .Bilo je prisotnih 
tudi nekaj razstavljelcev s področja 
obnovljivih virov: sončni kolektor-

ji, toplotne črpalke…Veiko pozor-
nost obiskovalcev pa so pritegnile 
postavljene pasivne hiše v več iz-
vedbah, velikostih in oblikah. 

Po ogledu sejma so si udele-
ženci naslednji dan ogledali nekaj 
Beograjskih znamenitosti.

Nekaj fotografij iz sejma in 
ogleda mesta si lahko ogledate 
spodaj.

Leonida Polajnar

April 2010
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Za vsak sistem je ključna 
usklajenost posameznih 
sestavnih delov, zato je 
pomembna tudi prava izbira 
sistemskih plošč za talno 
ogrevanje. Izbiramo jih 
glede na mesto vgradnje, 
obremenitve tlaka in vrsto 
uporabe prostora, velikost 
površine, zahteve glede 
izolacije udarnega zvoka 
in način izvedbe estriha.

V preteklosti so se cevi za talno 
ogrevanje najpogosteje pritrjevale 
na armaturno mrežo estriha. Celoten 
sestav je bil enak izvedbi običajnega 
plavajočega estriha: toplotna izolaci-
ja, PE folija in armirani estrih, pri čemer 
je bilo najbolj zamudno vezanje cevi 
na armaturno mrežo. 

Korak naprej so bile prve sistem-
ske izolacijske plošče iz polistirena 
(EPS), z rastrom čepov na zgornji stra-
ni. čepi so sicer olajšali polaganje cevi, 
vseeno pa je bilo potrebno dodatno 
pritrjevanje s cevnimi sponkami.

Sodobna tehnologija omogoča 
izdelavo plošč s čepi, ki so obliko-
vani tako, da pred vgradnjo estriha 
čvrsto držijo cev. čepaste plošče se 
izdelujejo na dva načina: pri prvem 
se v kalupu (orodju) oblikovane EPS 
plošče vakuumsko kaširajo z mehko 
polietilensko (PE) folijo (npr. plošče 
STIROTERMAL Silent, Hard in Adapt), 
pri drugem pa se ločeno izdelata če-

pasta EPS plošča in čepasta plošča iz 
trde polistirenske folije (PS) in sestavi-
ta v celoto (npr. plošče STIROTERMAL 
Duo, Trio). čepasta plošča iz trde PS 
folije brez toplotne izolacije (npr. STI-
ROTERMAL Solo) je namenjena pola-
ganju na obstoječo toplotno izolacijo 
oz. na različne vrste toplotnih izolacij.

V zadnjem času se čedalje bolj 
uveljavljajo t.i. samorazlivni estrihi 
visoke trdnosti in z večjo toplotno pre-
vodnostjo. Ker je minimalna potrebna 
debelina samorazlivnega estriha 
manjša, so primernejše gladke plošče 
(brez čepov), z lepljenim preklopom 
folije. Tem zahtevam ustrezajo plošče 
iz skupine STIROTACKER, na katere se 
cevi pritrjujejo s cevnimi sponkami s 
pomočjo orodja za montažo sponk. 
Delo olajša mreža 5×5 cm, natisnjena 
na metalizirani PE foliji.

Sodobne plošče za talno ogre-
vanje so »večfunkcijske«: zagotavljajo 
nujno potrebno toplotno izolacijo, 
omogočajo enostavno vgradnjo cevi, 
imajo vgrajeno zaščito pred vlago iz 
estriha, nekatere od njih pa nudijo 
tudi zaščito pred širjenjem udarnega 
zvoka.  

sTIROTERmAL silent: Plošče 
iz elastificiranega stiropora (ekspan-
diranega polistirena – EPS) s čepi za 
vgradnjo cevi z min. razmikom 75 mm, 
vakuumsko prevlečene z mehko poli-
etilensko (PE) folijo. Debelina izolacije 
zadošča za medetažne konstrukcije 
znotraj izolacijskega ovoja – za vgra-
dnjo v pritličju ali nad neogrevanimi 
prostori se polagajo na dodatno to-
plotno izolacijo. Namenjene za izved-
bo talnega ogrevanja v stanovanjih 

in poslovnih prostorih z normalno 
obremenitvijo. Zagotavljajo zvočno 
izolacijo proti udarnemu zvoku. 

sTIROTERmAL Hard: Plošče iz 
trdega EPS s čepi za vgradnjo cevi z 
min. razmikom 75 mm, vakuumsko 
prevlečene z mehko PE folijo. Debe-
lina izolacije zadošča za medetažne 
konstrukcije. Za izvedbo talnega 
ogrevanja v prostorih z večjo tlačno 
obremenitvijo (industrijske hale, de-
lavnice itd.). 

sIsTEmsKE PLOŠČE 
ZA TALNO OGREVANJE

Stirotermal Silent

Stirotermal Hard
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sTIROTERmAL Adapt: Plošče 
iz trdega EPS s čepi za vgradnjo cevi 
z min. razmikom 50 mm, vakuumsko 
prevlečene z mehko PE folijo. Zaradi 
majhne debeline so primerne zlasti 
tam, kjer je skupna višina tlaka ome-
jena (pri adaptacijah).

sTIROTERmAL solo: Vroče 
preoblikovane čepaste plošče iz po-
listirenske (PS) folije (brez toplotne 
izolacije) za vgradnjo cevi z min. raz-
mikom 50 mm. Polagajo se na toplo-
tno izolacijo. 

sTIROTERmAL duo: čepaste 
plošče, sestavljene iz trdega EPS in 
predhodno vroče preoblikovane trde 
polistirenske (PS) folije; za vgradnjo 
cevi z min. razmikom 50 mm. Polagajo 
se samostojno (če je skupna višina tla-
ka omejena) ali na toplotno izolacijo. 

IZBERITE TALNO  
OGREVANJE FRAGMAT

Prijetno in zdravo  

bivalno okolje.

Prihranek energije za 

ogrevanje.

Ugodna mikroklima prostora.

Bolj‰i izkoristek prostora.

Manj‰e dvigovanje prahu.

www.fragmat.si

ZA TOPLO BIVALNO OKOLJE

TALNO  

OGREVANJE 

FRAGMAT

Stirotermal Adapt

Stirotermal SOLO

sTIROTERmAL Trio: čepaste 
plošče, sestavljene iz dvoslojne EPS 
plošče (zgornja stran iz trdega EPS, 
spodaj mehkejši – elastificiran sloj 
EPS) in predhodno vroče preobliko-
vane trde polistirenske (PS) folije; za 
vgradnjo cevi z min. razmikom 50 
mm. Namenjene za izvedbo talnega 
ogrevanja v stanovanjih in poslovnih 
prostorih z normalno obremenitvijo. 
Zagotavljajo zvočno izolacijo proti 
udarnemu zvoku.

sTIROTACKER: Gladke EPS 
plošče, na zgornji strani prevlečene 
(kaširane) z metalizirano in z vlakni ar-
mirano PE folijo, na kateri je natisnjen  
raster za lažjo razporeditev ogreval-
nih cevi; cevi se pritrjujejo s cevnimi 
sponkami. Na voljo kot posamezne 
plošče, dvojne preklopne plošče ali 
v obliki zvitka segmentov (kvadratne 
»role«). Plošče za tlake z večjo obre-
menitvijo so iz trdega EPS, za mede-
tažne konstrukcije, kjer je zahtevana 
izolacija proti udarnemu zvoku, pa iz 
elastificiranega EPS. Plošče iz družine 
STIROTACKER so primerne zlasti kot 
podlaga za samorazlivne estrihe. 

Janez Stražiščar  
FRAGMAT TIM d.d., www.fragmat.siStirotermal DUO

Stirotermal TRIO

Stirotacker
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‘Vrhunski digitalni dosežek’ je 
naslov prospekta o Weishaup-
tovih gorilnikih serije Wm30, 
ki lahko delujejo na kurilno 
olje in plin ali kot kombinira-
ni, na eno od teh dveh goriv, 
ki se ga izbere s pomočjo 
preklopnega stikala. V članku 
želimo predstaviti podatke, 
ki se nahajajo v omenjenem 
prospektu in so zelo zanimivi 
za bodoče uporabnike.

Osnovna značilnost gorilnika We-
ishaupt WM30 je, da pokriva področje 
delovanja dosedanjih gorilnikov serije 
monarch® velikosti 9, 10 in 11, vendar za-
radi možnosti prilagoditve na kurišče z 
večjim uporom dimnih plinov zamenju-
je gorilnike 40 in 50 iz serije industrijskih 
gorilnikov, kar pomeni območje toplo-
tne moči 350–5700 kW v enakem ohiš-
ju (slika 1). Na kar bi morali še posebno 
opozoriti, je enako ohišje (odlitek) za se-
rijo WM30, vendar se po izbiri območja 
posameznega gorilnika izbira tudi moč 
motorja, tako da je v praksi moč motor-

ja 7,7 kW predvidena za gorilnik veliko-
sti 30/1, moč motorja 10 kW za gorilnik 
velikosti 30/2, moč motorja 14,2 kW pa 
za gorilnik velikosti 30/3. Nivo hrupa do 
toplotne moči 3200 kW ne presega 80 
dB (A), medtem ko je pri največji toplo-
tni moči še vedno nižji od 100 dB (A).

Zaradi posebne izvedbe ohišja 
in načina dovoda zraka do mesta me-
šanja z gorivom (posebno s plinom), je 
upor pretoka plinskega goriva zmanj-
šan tako, da je za vse velikosti pretokov 
zmanjšana potrebna dimenzija plinske 
armature glede na dosedanjo, kar seve-
da spet znižuje nabavno ceno in stroške 
vzdrževanja.

Elementi za nastavitev količine 
zraka in goriva so posamezno opre-
mljeni z impulznimi motorji, s čimer je 
dosežena velika natančnost pri nasta-
vitvi in vzdrževanju zahtevane količine 
goriva ter zahtevanih razmerij goriva in 
zraka. Vsak položaj impulznega motor-
ja se preverja s povratnim signalom v 
mikroprocesorskem krmilniku. Natanč-
nost nastavitve je 0,1° kota zasuka mo-
torja.

Za upravljanje delovanja goril-
nika se uporabljajo štiri vrste mikro-
procesorskih krmilnikov, ki nudijo gle-

de na namen specifične možnosti. Za 
enostavnejše sisteme lahko uporablja-
mo mikroprocesorski krmilnik serije 
W-FM50 za gorilnike na eno gorivo, za 
kombinirane gorilnike pa se uporablja 
krmilnik W-FM54. Karakteristika krmil-
nika je, da zelo enostavno in z jezikovno 
nevtralnim prikazom na zaslonu omo-
goča programiranje delovanja gorilni-
ka glede na zahteve uporabnika. Sis-
tem spremembe moči gorilnika je lahko 
večstopenjski ali brezstopenjski, brez 
strogo vnaprej določenih točk moči. 

Regulator moči se lahko vgradi v 
ohišje gorilnika, kar dodatno zmanjšuje 
potrebo po komandni omari (slika 1). Za 
regulacijo števila vrtljajev zaradi zmanj-
šanja porabe električne energije kot po-
možnega energenta in zmanjšanja hru-
pa, se frekvenčni pretvornik do moči 
3200 kW lahko vgradi na motor gorilni-
ka, kar poceni montažo, ker s tem odpa-
de komandna omara. Pri večjih močeh 
se frekvenčni pretvornik vgradi v ko-
mandno omaro, napajalni in upravljal-
ni vodi pa morajo biti izdelani iz kablov 
z opletom.

Prikazovalno-upravljalna enota 
se lahko mikroprocesorskem krmilni-
ku W-FM54 in WM54 sname z gorilnika 

GORILNIKI ZA OBmOČJE
TOPLOTNE mOČI 350–5700 KW
Nikola OSTRUžNJAK, inž.

Slika 1 Gorilniki Weishaupt WM30 in WM-L20
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in, če je potrebno, vgradi na kabel dol-
žine do 10 m, medtem ko se pri krmilni-
ku W-FM100 in W-FM200 lahko vgradi 
celo na kabel dolžine do 100 m (slika 2).

Sposobnost mikroprocesorskega 
krmilnika  je še neomejena oddaljenost 
mesta nadzora in upravljanja, vendar z 
dodatno opremo, ki sicer nekaj stane. 
Za upravljanje večjega števila postro-
jenj ima tako izvedeno upravljanje in 
nadzor polno opravičenost, ker omo-
goča racionalno izkoriščanje razpolo-
žljivega goriva in pravočasno posredo-
vanje v primeru motenj (slika 3).

Naslednja novost je možnost pro-
gramiranja časa prezračevanja kurišča 
pred vžigom. Po standardu EN 676 na 
gorilnikih, ki imajo avtomatsko kontrolo 
tesnjenja magnetnih ventilov do moči 
1200 kW, ni potrebna izvedba prezra-
čevanja kurišča pred vžigom. Ker Wei-
shauptovi gorilniki serijsko izvajajo av-
tomatsko preverjanje tesnjenja ventilov 
po vsaki regulacijski izključitvi in izklju-
čitvi zaradi motnje, lahko pred ponov-
nim vžigom izostane prezračevanje. To 
je še en prispevek k zmanjšanju porabe 
goriva in povečanju zanesljivosti delo-
vanja postrojenja.

Kadar se želi z gorilniki upravlja-
ti glede na količino zaostalega kisika 
v dimnih plinih (t.i. O2-regulacija), se 
uporablja mikroprocesorski krmilnik 
W-FM200, ki ima integriran modul za vo-
denje te regulacije in za regulacijo moči. 

Slika 2: Prikazovalno upravljalne enote

a) Brez vrtljivega gumba (W-FM50 in W-FM54) b) Z vrtljivim gumbom (W-FM100 in W-FM200)

KS 40

S takšno regulacijo se zmanjšuje potre-
ba po večjem varnostnem višku kisika 
v procesu izgorevanja, ker se zahtevani 
ostanek kisika stalno preverja na izhodu 
iz kotla in se takoj izvede korekcija ko-
ličine zraka. Serviser pri zagonu nasta-
vi najmanjši potreben presežek (višek) 
zraka. V primeru večjih odstopanj izven 
nastavljenih mej, gorilnik najprej z alar-
mom javlja nedovoljeno stanje, potem 
pa se izključi v motnje. S tem varujemo 
okolje pred onesnaževanjem in kurišče 
pred nastankom oblog saj, kar je doda-
tno zagotovilo, da bo gorilnik deloval 
pri optimalno porabo goriva.

Povečan je tudi razred električ-
ne zaščite z IP44 na IP54, kar pomeni, 
da se zmanjšajo neugodni vplivi okoli-
ce na delovanje gorilnika. Seveda tudi 
za delovanje v neugodni okolici z veliko 

prahu obstaja možnost prigradnje ka-
nala za dovod zraka iz čistejšega prosto-
ra. Dodatek na vstopu zraka (kot doda-
tna možnost) ima pripravljene ojačitve 
za vijake, s katerimi se pritrdi kanal za 
dovod zraka, vgrajeno tlačno stikalo za 
zrak pa preverja nemoten dotok zraka.

Vse naštete lastnosti imajo za po-
sledico priznavanje razreda emisij 2 po 
EN 267 (< 185 mg/(kW h) za dušikove 
okside in 110 mg/kWh za ogljikov mo-
noksid) pri oljnih gorilnikih, medtem 
ko je pri plinskih gorilnikih WM30 prav 
tako priznan razred 2 emisij po EN 676 
za 2. skupino plinov z emisijami NOx ≤ 
120 mg/kWh  in za 3. skupino plinov z 
emisijami ≤ 180 mg/kWh

Za konec lahko rečemo, da vsi 
omenjeni argumenti opravičujejo na-
ziv iz prospekta in da je investicija v nov 
gorilnik zares investicija za prihodnost.

Slika 3: Daljinski nadzor

Weishaupt d.o.o.
Teharje 1, SI-3000 Celje
Telefon: (03) 425 72 50, 425 72 51, 425 72 55
Faks: (03) 425 72 80
e-mail: info@weish
www.weishaupt.si
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Klasični izdelki iz porobetona 
YTONG, med katere sodijo zidni blo-
ki YTONG ZB, termobloki YTONG TB 
in plošče YTONG SP, so dosegali naj-
boljšo računsko toplotno prevodnost 
0,096 W/(Mk), kar jih po uveljavljenih 
kriterijih ni uvrščalo med toplotno izo-
lacijske materiale. Razvoj in nove teh-
nologije pa sedaj omogočajo izdela-
vo toplotne izolacije po imenu YTONG 
MULTIPOR, ki ima toplotno prevo-
dnost 0,045 W/(mK). To pa je že zelo 
blizu klasičnim toplotno izolacijskim 
materialom.

Kaj je toplotna izolacija 
YTONG MULTIPOR?

YTONG MULTIPOR je povsem 
naravna in okolju prijazna toplotna 
izolacija, izdelana iz mineralnih ma-
terialov (kremenčev pesek, cement, 
apno, mavec, voda in aluminijev prah 
za nastanek por), namenjena za toplo-
tno izolacijo zunanjih zidov in streh (z 

notranje ali zunanje strani), garaž ali 
kleti. Toplotno izolacijske mineralne 
plošče YTONG MULTIPOR imajo stan-
dardne dimenzije 60 x 39 cm, debeli-
ne pa se gibljejo od 5 do 20 cm. Po na-
ročilu je mogoče izdelati tudi plošče 
nestandardnih dimenzij.

Lastnosti toplotne izolacije 
YTONG MULTIPOR

MULTIPOR združuje vse najpo-
membnejše lastnosti gradbenih in to-
plotno izolacijskih materialov:

Toplotna prevodnost: Izdel-
ki YTONG MULTIPOR imajo toplotno 
prevodnost λ = 0,045 W/(mK), kar jih 
uvršča med toplotno izolacijske mate-
riale (λ < 0,05 W/(mK)),

Paroprepustnost: Difuzijska 
upornost prehodu vodne (µ) pare je 
pri porobetonu YTONG MULTIPOR 
enaka 3,

Požarna odpornost: Izdelki 
YTONG MULTIPOR sodijo v požarni 

razred A1, skladno s standardom EN 
13501-1,

Prostorninska masa: Izolacij-
ske plošče YTONG MULTIPOR imajo 
prostorninsko maso 115 kg/m3,

Tlačna trdnost: Srednja vre-
dnost tlačne trdnosti je večja od 350 
kPa,

Ostale lastnosti:  YTONG  MUL-
TIPOR je odporen na mikroorganizme 
in insekte, biološko neoporečen, mo-
goče pa ga je tudi v popolnosti recikli-
rati, zaradi česar je YTONG MULTIPOR 
tudi dobil naziv »okolju prijazen grad-
beni material«.

Uporaba toplotne izolacije 
YTONG MULTIPOR

Toplotna izolacija YTONG MUL-
TIPOR lahko v celoti zamenja vse do 
sedaj znane toplotno izolacijske prak-
tično pri vseh elementih ovoja stavbe. 
Najprimernejša pa je za izoliranje zu-
nanjih zidov tako z zunanje kot tudi z 

yTONG mULTIPOR –  
TOPLOTNA IZOLACIJA IZ 
POROBETONA
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Ytong Multipor tolotnoizolacijske plošče Notranja izolacija zidov brez parne zapore
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notranje strani , stropov garaž in to-
plotnih mostov :

Toplotna izolacija zunanjih 
zidov z zunanje strani: Zunanja ste-
na, izdelana iz zidnega bloka YTONG 
ZB 25 in toplotno izolirana s 16 cm 
toplotne izolacije YTONG MULTIPOR 
(skupna debelina samo 41 cm) dose-
že toplotno prehodnost 0,17 W/(m2K), 
izolirana z 20 cm toplotne izolacije 
(skupna debelina samo 45 cm) YTONG 
MULTIPOR pa le 0,15 W/(m2K).

Toplotna izolacija zunanjih 
zidov z notranje strani: Zunanjo ste-
no izoliramo z notranje strani, kadar 
postopek zaradi različnih dejavnikov 
( spomeniško zaščiten objekt, neso-
glasja etažnih lastnikov, ..) ne more-
mo izvesti na zunanji strani. Je edini 
postopek, ki ga izvedemo brez name-
stitve parne zapore, zato je cenejši in 
ne povzroča pojava plesni na izolira-
nih stenah. YTONG MULTIPOR plošče 
za notranjo izolacijo namestimo v pri-
merni debelini glede na gradbeno fi-
zikalni izračun (izračun difuzije vodne 
pare). Velja pravilo, da vgradnjo plošč 
v debelinah med 60mm in 120 mm ni 
potrebno preverjati z izračunom.

stropi garaž: Toplotna izolaci-
ja YTONG MULTIPOR sodi med naj-
primernejše materiale za izvedbo 
toplotne izolacije stropa garaže pro-
ti ogrevanemu nadstropju. YTONG 
MULTIPOR sodi namreč v razred po-
žarne odpornosti A1, plošč pa na 
strop ni potrebno dodatno pritrjeva-

ti niti zaščitit z ometom ali zaključnim 
slojem. 

Prednosti toplotne  
izolacije MULTIPOR

Toplotna izolacija YTONG MUL-
TIPOR združuje vse najpomembnejše 
lastnosti toplotno izolacijskih in grad-
benih materialov, zaradi katerih ima 
YTONG MULTIPOR nekaj bistvenih 
prednosti pred ostalimi toplotno izo-
lacijskimi materiali:

Požarna varnost: YTONG 
MULTIPOR sodi v razred A1 požarne 
odpornosti,

Hitrost gradnje: V kombinaciji 
z izdelki YTONG predstavlja hitro, 
enostavno, kakovostno in cenovno 
ugodno izvedbo vseh vrst ogrevanih 
stavb – od enodružinskih hiš preko 
večstanovanjskih hiš do zahtevnih 
poslovnih ali proizvodnih stavb,

Izredna toplotna zaščita: 
Kombinacija izdelkov iz porobetona 
YTONG in YTONG MULTIPOR je zma-
govita tudi pri doseganju zahtevane/
predpisane toplotne zaščite, pri bi-
stveno manjših debelinah elementov 
ovoja stavbe,

mehanska trdnost: Predvsem 
pri zunanjih stenah in ravnih strehah 
je izrednega pomena tlačna trdnost 
toplotne izolacije YTONG MULTIPOR,

Paroprepustnost: Upornost di-
fuziji vodne pare, ki znaša 3 za YTONG 
MULTIPOR in 6 za porobeton YTONG, 
zagotavlja ugodne bivalne pogoje 
skozi vse leto,

Teža stavbe – obremenitev 
tal: Prostorninska masa, ki znaša pri 
porobetonu YTONG do 700 kg/m3, pri 
toplotni izolaciji YTONG MULTIPOR pa 
le 115 kg/m3 omogoča gradnjo lahkih 
stavb na slabo nosilnih tleh,

Prijaznost do uporabnikov 
in okolja: Toplotna izolacija YTONG 
MULTIPOR je izdelana iz naravnih 
materialov in jo je mogoče v celoti 
reciklirati. 

Zaključek
Toplotna izolacija YTONG MUL-

TIPOR je novost na našem tržišču 
gradbenih in toplotno izolacijskih ma-
terialov. čeprav je YTONG MULTIPOR 
izdelan iz enakih surovin kot poro-
beton YTONG, pa ima bistveno nižjo 
gostoto, s tem pa tudi nižjo toplotno 
prevodnost, ki ga uvršča med toplo-
tno izolacijske materiale. Enostavnost, 
hitrost in visoka kakovost gradnje z 
izdelki YTONG in YTONG MULTIPOR, 
predstavljajo velik izziv do sedaj zna-
nim in uveljavljenim gradbenim in 
toplotno izolacijskim sistemom.

Izoliranje stropa garaže

Vgradnja zunanje izolacije Hiša v Sloveniji, izolirana z Ytong Multipor ploščam
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Moderno, a tudi potrebno je 
govoriti in osveščati o varčevanju z 
energijo, CO

2
 izpustih, pasivni gradnji, 

aktivni hiši in podobno. Večinoma pa 
takšni prispevki govorijo predvsem o 
novogradnjah. Kaj pa obstoječe hiše, v 
katerih živimo že dolgo vrsto let in še 
bomo ? Ko so se gradile, ni bilo takšne-
ga poudarka na pravilni orientiranosti, 
izolaciji, dobri postavitvi oken za pri-
dobivanje toplote…  Vendar lastniki 
takšnih hiš lahko precej naredite v 
smer prihranka energije, boljšega po-
čutja in seveda zmanjšanju stroškov. 

Eden od ukrepov, ki na prvi 
pogled izgleda zahteven, pa temu ni 
tako, je vgradnja sprejemnikov sonč-
ne energije, s katerimi si segrevamo 
sanitarno vodo. Za ogrevanje vode 
namreč potrošimo tudi do 40% pora-
bljene energije v takšni hiši. In solarni 
sistem pokrije do 70% letne porabe 
energije za ogrevanje sanitarne vode.

Kako se lotiti vgradnje solarne-
ga sistema na obstoječi hiši? Slovenci 
smo takšni, da želimo precej natančno 
vedeti vse preden se posvetujemo s 
strokovnjakom ali izvajalcem. In zato 
nekaj nasvetov ne bo odveč. 

Najprej si bomo ogledali kakšne 

sprejemnike sončne energije (SSE) 
vgraditi. In na trgu jih je res veliko. Za 
večji del Slovenije so uporabni tako 
imenovani zaprti SSE, kjer lahko vodo 
zmešamo s sredstvom proti zmrzo-
vanju. To nam prepreči marsikakšno 
težavo, saj praktično po vsej Slovenijo 
temperatura pozimi lahko pade pod 
ničlo. Odločitev za SSE, ki so posta-
vljeni na nekakšne nosilce na strešni 
konstrukciji je vprašljiva, saj vam moč-
no kvarijo izgled hiše. če ima streha  
hiše eno strešino obrnjeno približno 
na vzhod, jug ali zahod, se odločite za 
SSE, ki so vgrajeni v strešno konstruk-
cijo. To pomeni, da so praktično poto-
pljeni v ravnino strehe, bolje zaščiteni 
pred vetrom, ki sicer ohlaja kolektorje 
in enostavni za vgradnjo. Na trgu so 
takšni modularni SSE, ki se na strehi 
sestavijo v celoto, s tem se prilagodijo 
vašim potrebam in ne potrebujejo 
dvigala pri vgradnji in je strošek vgra-
dnje manjši. Za štiričlansko družino je 
običajno dovolj 2 SSE po 2,5m2 torej 
skupaj 5m2 površine. Ker so takšni SSE 
vgrajeni v strehi, tudi povezovalne 
cevi ne potrebujejo preboja strehe, je 
pa pri obstoječih hišah včasih potreb-
no sprejeti dejstvo, da je potrebno te 

cevi speljati nadometno. Po povezo-
valnih ceveh se pretaka energija od 
SSE do hranilnika toplote. Tudi tukaj 
ni potrebnih večjih sprememb, če le 
imamo prostor za 300 l hranilnik, ki je 
premera približno 60 cm in višine 180 
cm. Pretok vode lahko speljete tako, 
da gre hladna voda najprej v solarni in 
iz njega v že obstoječi hranilnik. S tem 
se izognete prevelikim spremembam 
v obstoječi napeljavi, predvsem, če je 
obstoječi hranilnik še povsem upora-
ben. Takšna kombinacija bo učinkovi-
to delovala, saj bo sonce segrelo vodo 
v solarnem hranilniku toplote, le ta pa 
se bo v obstoječem le dogrela če bi to 
bilo potrebno.

Torej, priporočam vam SSE, ki 
se modularno vgradijo v strešno kon-
strukcijo; ni nujno, da spremenite vse 
s postavitvijo solarnega hranilnika to-
plote in izvedbo prepustite dobremu 
izvajalcu.

Upam, da vam bo nekaj teh prak-
tičnih nasvetov koristilo pri odločitvi 
in izbiri vašega solarnega sistema in s 
tem prihranitvi kar nekaj evrov. Kako 
je s subvencijami pa se pozanimajte 
na EKO skladu.

Vojko Golmajer

IZKORIsTImO ENERGIJO 
sONCA TUdI NA OBsTOJEČIH 
ZGRAdBAH

Sprejemniki sončne energije, ki se modularno sestavljajo na strehi so tudi 
enostavni za vgradnjo. Pri izvedbi ne potrebujemo avtodvigala

Vgradnja v streho zagotavlja enoten izgled na strehi. Sprejemniki so potopljeni 
v ravnino strehe in bolje zaščiteni pred vetrom, ki sicer ohlaja kolektorje.
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SOLARNI KOLEKTORJI VELUX

Solarni kolektorji VELUX so integrirani v streho in dajejo možnost privlačne rešitve. 
Razviti so za samostojno vgradnjo ali v kombinaciji s strešnimi okni VELUX. 

V solarnih kolektorjih VELUX so združeni design, kakovost in učinkovitost. Mogoč je 
nakup samo solarnih kolektorjev ali celotnega seta, ki pokrije do 70 % potreb po topli 
sanitarni vodi enodružinske hiše. Nakup solarnega seta zagotavlja enostavnost 
priklopa in kompatibilnost vseh delov med seboj.

Solar Keymark certifikat

Solar Keymark temelji na evropskih normah, potrjen s strani 
CEN in je oznaka kvalitete za solarne toplotne izdelke v Evropi.

VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska cesta 51 a, Trzin
Telefon: 01 724 68 68
velux@velux.si
www.velux.si
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„Prihodnost utekočinjenega 
naftnega plina (UNP) je povezana z 
obnovljivimi viri energije in soproi-
zvodnimi enotami oziroma kogene-
racijo“, je na milanskem sejmu MCE 
2010, ki je bil namenjen sistemom 
ogrevanja, hlajenja in vodovodnih in-
stalacij, predstavljalo pa se je 2300 
podjetij iz 57 držav (je največji tovr-
sten sejem v Evropi), dejal generalni 
direktor Butan plina Tomaž Grm. 

Butan plin sicer že ponuja sistem 
uporabe UNP v povezavi z obnovljivi-
mi viri energije (sončno energijo) in 
učinkovitejšo rabo energije, do leta 
2012 pa nameravajo tudi v Slovenijo 
pripeljati SPTE (soproizvodnja toplo-
te in električne energije) sisteme. Na 
objektu Vodnega parka Bohinj so sicer 
v okviru izgradnje novega Park hotela 
Bohinj že leta 2009 izvedli predelavo 
obstoječe plinske postaje, s katero se 
je napajal kompleks Vodnega parka, 
na kogeneracijo, katere osnova  je plin-
ski motor z notranjim izgorevanjem 

UNP IN sOdOBNI 
ENERGETsKI IZZIVI 

na UNP. Naprava omogoča sočasno 
proizvodnjo električne energije in to-
plotne energije, ki se koristi za ogreva-
nje tako kompleksa pokritih bazenov 
Vodnega parka kot tudi Park hotela 
Bohinj. Tako proizvedena električna 
energija, ob upoštevanju predpisanih 
obremenitev za emisije CO

2
, pomeni 

za 500 ton manjšo obremenitev s CO
2
 

kot bi bila ob enaki porabi električne 
energije iz omrežja. Za posamezne 
hiše ali stanovanjske enote pa so ta-
kšni sistemi še zmeraj preveliki.

Prav zato je skupina SHV, kamor 
sodi tudi Butan plin, vključena v razvoj 
sistemov SPTE, ki bodo zagotavljali 
centralno ogrevanje, toplo sanitarno 
vodo in več kot 80 odstotkov potreb 
električne energije, tudi za male 
porabnike. SPTE sistem je v termodi-
namičnem in okoljskem smislu bolj 
učinkovit kot ločena proizvodnja 
toplote in elektrike. Bistvo t.i. mini 
hišnih kogeneratorjev je kot rečeno 
namenjenih pokrivanju vseh potreb 

po energiji (ogrevanje, priprave tople 
sanitarne vode in električne energije), 
ki je potrebna v tipičnem gospodinj-
stvu . 

Kot so povedali na srečanju z no-
vinarji na milanskem sejmu, se upora-
ba UNP v svetu počasi umirja, v dr-
žavah v razvoju pa poraba še naprej 
precej narašča. Tako Evropa letno po-
rabi okoli 26 milijonov ton UNP, naj-
večje porabnice pa so Francija (pred-
vsem za gospodinjstva), Italija in 
Turčija (predvsem avtoplin). Sloveni-
ja ga na leto porabi okoli 90.000 ton 
(4 odstotke porabe vseh energentov), 
od tega približno dve tretjini v gospo-
dinjstvih. 

Butan plin je vodilni slovenski 
distributer UNP z 35,5-odstotnim 
tržnim deležem. Pomembna dejav-
nost še vedno ostaja prodaja plinskih 
jeklenk, odzivajo pa se na zahteve 
strank, zato tudi ponujajo storitev do-
stave jeklenk na dom. Zelena jeklenka 
pomeni sto odstotno jamstvo Butan 
plina, da so jeklenke čiste, da je koli-
čina plina ustrezna in so tudi varne za 
uporabo (ob spoštovanju pravilnika 
za uporabo UNP). Pri dostavi na dom 
pa strokovnjaki še dodatno poskrbijo 
za pravilno namestitev jeklenke in 
pregled plinskih naprav.Tomaž Grm, generalni direktor Butan plina, v pogovoru z novinarji.

Zelena jeklenka je zagotovilo čistosti in varnosti.

38



April 2010

Ogrevanje, hlajenje, 
klimatizacija

Vabljeni na sejem  
Energetika  

18.-21. maj 2010
 Hala L,  

prostor št. 12

Hidria inženiring d.o.o., 
5275 Godovič

Hidria je opremila objekt hotel 
Arija na Debelem rtiču, ki ga je zgra-
dil Rdeči križ Slovenije. 

Objekt ima 5000m2 površine, v 
njem pa se nahajajo nov zdravstve-
ni center s sodobno fizioterapevtsko 
opremo, pokriti olimpijski bazen z 
morsko vodo, konferenčna dvora-
na, restavracija, manjši wellnes, sku-
pni prostori  in 34 hotelskih sob, ki 
so vsestransko funkcionalno prilago-
dljive različnim potrebam oseb. Ce-
lotna vrednost investicije, vključno z 
dokumentacijo, gradnjo in opremo je 
znašala približno 10 milijonov evrov. 
Objekt bo odprt skozi vse leto in je 
namenjen osebam s posebnimi po-
trebami, otrokom iz socialno ogrože-
nih družin, obšolskim dejavnostim in 
drugim gostom, saj je hotel odprte-
ga tipa. 

Posebnost objekta je njegova 
energijsko varčna zasnova, ki teme-
lji na visoki stopnji učinkovite rabe 
(toplotne) energije. Tako se upora-
blja ploščate sončne sprejemnike to-
plote za potrebe ogrevanja, poleti za 
hlajenje pa hladilni agregat s toplo-
tno močjo 200 kW. Objekt ima vgra-
jen še centralni nadzorni sistem za 
upravljanje tri-nivojskega sistema po-
rabnikov. Slednji spremlja temperatu-
ro prezračevanja z najvišjim nivojem, 
srednji nivo predstavljajo konvektorji 
in nizko temperaturni nivo zajema tal-
no ogrevanje, sanitarno in bazensko 
vodo, ki je hkrati velik porabnik ener-
gije. Ti trije nivoji se avtomatsko preko 
računalniškega programa uravnavajo 
glede na vire. Kadar je na voljo dovolj 
sončne energije, se porablja energijo 
sončnih sprejemnikov, nato se preklo-

VEČ TAKIH 
INVEsTITORJEV
Avtor: Matija Puš in Tanja Tominec
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hodnjih letih, ko se bo sledilo dejanski 
porabi in analiziralo stanje energijske 
učinkovitosti objekta.«, pravi Alojz Une-
tič, samostojni strokovni sodelavec za 
investicije in gospodarjenje s premože-
njem Rdečega Križa.

Hidriina oprema zajema venti-
latorske konvektorje Climmy 4, distri-
butivne elemente, talne konvektorje 
in sprejemnike sončne energije. Plo-
ščati sprejemniki energije SI-SOL 2.0-
TI so nameščeni na strehi v šestih po-

ljih pod kotom 42°, skupne površine 
116 m² . Predvideni so kot podpora 
ogrevanju in pripravi tople sanitarne 
vode za kuhinjo in sobe, višek pa gre 
v plavalni bazen. Prednost takega na-
čina koriščenja solarnega sistema je 
v visokem izkoristku, saj lahko vse vi-
ške toplote vodimo v bazen, kjer gre 
za velik in konstanten odjem toplote. 
Solarni sistem nadzoruje in vodi cen-
tralno nadzorni sistem, ki upravlja tudi 
celotno energetsko oskrbo objekta. 

pi na toplotno črpalko in nazadnje, ko 
teh virov ni dovolj, se za dogrevanje 
uporabi kurilnico na kurilno olje. Sis-
tem je zasnovan tako, da se za poletje 
predvideva dovolj razpoložljive ener-
gije, ki se hrani v hranilnikih toplote 
površine 4 m3. 

»Izračun rentabilnosti investici-
je se predvidoma povrne v 7 do 8 letih. 
Kar se tiče energijske zasnove in izved-
be, je prvi tovrsten objekt vsaj na Oba-
li. Rezultati pa bodo seveda znani v pri-

Po izračunu se predvideva, da se bo s solarnim sistemom zagotovilo v povprečju dobrih 35% celotnih potreb po toploti na letnem nivoju.

Podjetje WVterm je že več let prisotno na trgu s ko-
tlom na polena z oznako LT. Kotel se je v tem času pokazal 
kot dober in zanesljiv proizvod. Kljub vsemu so ga v podjetju 
razvijali naprej in pridobival je številne izboljšave. Največ 
sprememb je omogočila nova regulacija. Skupaj s podje-
tjem Atech so namreč pristopili k načrtovanju povsem nove 
regulacije, ki bi se naj kar najbolj približala regulaciji zgore-
valnega procesa z lambda sondo. Takšna naloga je zahte-
vala nov pristop, saj je bilo potrebno kotel prilagoditi novo 
načrtovani regulaciji. Kasnejše meritve in testiranja kotla so 
dodatno nakazale potrebo po nizu sprememb, ki so izbolj-
ševale delovanje kotla. Spreminjala se je tako regulacija kot 
konstrukcija kotla. Po končanem razvoju je podjetje prijavilo 
izdelek kot patent na Patentnem uradu pod št. P-200900229 

Pri projektiranju kotla je bila uporabljena tehnologija 
zgorevanja lesnega plina ob upoštevanju vseh sodobnih 
razvojnih trendov v svetu. Tehnologija zgorevanja vodi pla-
men s pomočjo kontroliranega dovajanja primarnega  zraka 
vertikalno skozi gorilno šobo, kjer se dodaja sekundarni zrak. 
Ko plamen pomešan s sekundarnim zrakom pride v gorilno 
komoro, se zavrtinči in v dotiku z razbeljeno gorilno komoro 
zgorijo še preostali ne zgoreti lesni plini.  Pri vodenju zgore-
valnega procesa se je nova regulacija posebej izkazala, saj 
vodi zgorevalni proces zelo stabilno in omogoča doseganje 
odličnih rezultatov zgorevanja, izkoristek goriv preko 90%.  
Nova regulacija podjetja Atech omogoča vodenje zgore-
valnega procesa brez lambda sonde. Posebnost regulacije 
je brezstopenjska regulacija vrtljajev motorja, nadzor delo-

KOTEL NA POLENA LT
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vanja in kontrolo posameznih parametrov preko GSM, pro-
gramiran vžig goriva in vžig goriva preko GSM. Regulacijo 
kotla lahko povežete z računalnikom in na različnih nivojih 
spremljate delovanje kotla. S tem se uvršča kotel v sam vrh 
tehnološko dovršenih izdelkov v EU. Kotel  je v celoti sloven-
ski proizvod tako z vidika razvoja kot z vidika proizvodnje, 
kar kaže na visoko raven razvojnega in tehnološkega znanja 
slovenskega gospodarstva. 

Konstrukcija kotla odgovarja vsem veljavnim predpi-
som glede varnosti in konstrukcijske izvedbe ter nosi znak 
CE 0036.

Toplovodni kotel LT je namenjen kurjenju s poleni dol-
žine 56 cm ali 33 cm. Kotel LT se izdeluje v dveh področjih 
moči: LT 20 ima kapaciteto 15 do 20 kW in  LT 30 ima kapa-
citeto 25 do 30 kW. Oba kotla sta povečana glede na staro 
konstrukcijo tako v višino kot globino in imata nalagalno 
prostornino za les 130 dm3. Rezultati meritev uvrščajo kotel 
med tiste, ki so upravičeni do subvencije države.  Izbor kotla  
LT ponuja možnost znižanja investicijske vrednosti nakupa 
sodobne ekološko primerne in varčne kurilne naprave. Vsi 
sestavni deli kotlov so iz preizkušenih materialov ustreznih 
kakovosti. Kotli LT so namenjeni za vgradnjo v ogrevalne sis-
teme, pri  katerih je obvezna uporaba hranilnika tople vode 
in uporaba sodobne regulacije ogrevalnih krogov. 

Primerna tržna cena je bila dosežena z racionalnim 3D 
projektiranjem in uporabo sodobnih tehnik proizvodnje kot 
so: laserski razrez, CNC upogibanje in robotsko varjenje. S 
tem podjetje uresničuje načrt prenove proizvodnega pro-
grama, saj si prizadeva dokazati, da je ekološko ozaveščen 
proizvajalec, ki mu je mar kaj bo z naravnim okoljem v pri-
hodnje. 

Kotel na polena LT
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Podjetje BIOMASA d.o.o. zasto-
pa avstrijsko podjetje Fröling, ki že 
preko 40 let izdeluje najsodobnejše 
kotle na lesno biomaso. Preizkušena 
tehnologija Frölingovih kotlov zago-
tavlja maksimalne izkoristke in  kar 
največ toplote ob minimalnih emisi-
jah CO

2
. Kotli ob kurjenju proizvaja-

jo enako količino CO
2
, kot nastaja ob 

trohnjenju lesa v gozdu, s tem pa iz-
polnjujejo najstrožje zahteve EU. Iz-
birate lahko med kotli na polena, se-
kance in pelete, ki vam v kombinaciji 
s hranilnikom toplote nudijo izjemno 
udobno, varno, okolju prijazno, pred-
vsem pa varčno ogrevanje na les. Ob 
nenehnem razvoju proizvodov lah-
ko v naši paleti izdelkov med drugim 
najdete tudi nizko temperaturni kotel 
na pelete z možnostjo kondenzacij-
ske komore in izkoristkih krepko nad 
100 %, kotel na polena S4 z možnostjo 
avtomatskega vžiga, pa tudi kotle na 
sekance večjih moči do 1 MW. široko 
ponudbo Frölingovih kotlov na lesno 
biomaso si lahko ogledate na spletni 
strani www.biomasa.si, na vseh večjih 
sejmih ter pri številnih zadovoljnih 
strankah, strokovnjaki pa vam brez-
plačno svetujejo tudi na vašem domu.

Kotel na polena FRÖLING s3 
Turbo se osredotoča le na bistveno 
in je novost v ponudbi. Za povprečno 
ceno vam ponuja izredno kakovostno 
kotlovsko tehnologijo, ki vsebuje veli-
ko lastnosti kotlov na polena višjega 
razreda. Patentirana, cilindrična viso-
kotemperaturna zgorevalna komora 
skrbi za odlično izgorevanje, sesanje 
dimnih plinov pa ob dolaganju zago-
tavlja prostor brez vonja in čisto ku-
rilnico. Ventilator prisilnega vleka, ki 
je krmiljen s številom vrtljajev za re-
guliranje izkoristka skrbi za popolno 

BIOmAsA -  
TOPLOTA IZ LEsA

Kotel na polena Fröling S3 Turbo
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www.biomasa.si

041 383 383
03 838 40 86

biomasa@siol.net

Kotel na polena 
Fröling S3 18 KW
+ hranilnik toplote ekocel 1000 l
+ izolacija za hranilnik toplote,
+ dostava na dom in zagon kotla
= cena paketa z vključenim  
   DDV je 4.999,00 EUR

ali za 36 mesečnih plačil  
po 155 EUR

Brezplačno svetovanje  
in ogled na domu.

AKCIJA!

varnost pri delovanju, velik prostor za 
nalaganje polmetrskih polen pa omo-
goča dolge intervale brez dolaganja. 
Regulacija S-Tronic ponuja enostav-
no upravljanje s hranilnikom toplo-
te, sistem Bus pa je na voljo za eno-
stavno priključitev zunanje regulacije 
ogrevalnih krogov. S tako zasnova-
nim kotlom ponujamo kupcem reši-
tev ogrevanja za sprejemljivo ceno z 
izkoristkom nad 90% in z možnostjo 
nadgradnje krmiljenja v več ogreval-
nih krogov. Za zahtevnejše kupce pa 
sicer predlagamo, da več pozornosti 
namenijo kotlu Froling S4, ki vključuje 
tudi nadzor izgorevanja preko lamb-
da sonde.

Kotel na pelete FRÖLING P4 s 
kondenzacijsko komoro predstavlja 
novo dimenzijo ogrevanja na pelete. 
Vsako gorivo vsebuje določeno koli-
čino vode in zato nastaja pri izgore-
vanju tudi vlaga, ki se običajno izlo-
ča z dimnimi plini skozi dimnik. če so 
temperature dimnih plinov zelo niz-
ke, pri tem pride do kondenzacije, o 
kondenzacijskem kotlu pa govorimo, 
če to energijo izrabljamo v kotlu. Iz-
koristke kotla na pelete FRÖLING P4 s 
kondenzacijsko komoro tako dvigne-
mo nad 104% glede na standardno 
kurilno vrednost.

Sašo Črešnik
Biomasa d.o.o. Kotel na pelete Fröling P4 s kondenzacijsko komoro
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KUPITI »KLImA«ČRPALKO 
ALI TOPLOTNO ČRPALKO ?

S hitro rastjo trga toplotnih črpalk narašča tudi število 
ponudnikov najrazličnejših toplotnih črpalk. To pa pomeni 
za končne kupce še precej več zmede, kot do sedaj. Dejstvo 
je namreč, da precej novih ponudnikov, v želji po čim hitrej-
šem dobičku, karakteristike toplotnih črpalk ne predstavlja 
realno ampak predvsem na način, ki se zdi privlačnejši.

Tipičen primer nerealnega predstavljanja učinkovito-
sti toplotnih črpalk se danes pojavlja na področju toplotnih 

črpalk zrak/voda. Za tovrstne toplotne črpalke je rele-
vanten standard EN 14511 in podatki podani pri A2/W35 
(A2=temperatura zunanjega zraka) Namesto tega pa večina 
ponudnikov »klima« črpalk navaja zgolj podatke pri zunanji 
temperaturi zraka +7 °C.

Pa poglejmo dejanske razlike med tema dvema 
vrstama toplotnih črpalk:

Toplotne črpalke zrak/voda – optimirane za ogrevanje »Klima« toplotne črpalke zrak/voda

Izvedba:
Kompresor v zunanji enoti, kondenzator v zunanji enoti, hladilniška poveza-
va tovarniško izvedena, vodovodna povezava do uporabnikov se izvede pri 
montaži 
Kakovost zaključene enote:

 y Pod konstantnimi in točno definiranimi pogoji zvarjen hladilni sistem
 y Pri izhodni kontroli preverjena tesnost z detektorjem spuščanja  

 hladilnega plina
 y Pri testiranju se natančno preverijo pričakovane moči in grelna števila
 y Podatki na napravah ustrezajo dejanskim tovarniškim tehničnim  

 podatkom

Prilagajanje grelne moči toplotnih črpalk dejanskim potrebam objekta 
v odvisnosti od zunanje temperature 

 y Z povečevanjem zunanje temperature se zmanjšujejo toplotne potrebe 
  objekta zato Tč zniža temperaturo ogrevalne vode. Za vsako °C znižanja 
 se grelno število (COP) poveča za 2,5 %

 y Hitre spremembe grelne moči Tč niso potrebne, saj se razmere  
 spreminjajo zelo počasi. Pri talnem ogrevanju je odzivnost sistema nekaj ur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izvedba:
Kompresor v zunanji enoti, kondenzator v hidravličnem modulu ali v notranji 
enoti, freonska povezava pri split izvedbah, vodovodna povezava pri 
monoblock izvedbah  

Kakovost zaključene enote:
 y Hladilni sistem se dokonča na samem mestu postavitve, pri različnih 

  vremenskih pogojih (n.p. dež, megla, …) – kvaliteta ? 
 y Ni izhodne kontrole
 y Natančno merjenje moči ni možno
 y Dolžina freonske povezave ima vpliv na grelno moč in grelno število (COP)
 y Zanesljivost delovanja sistema in učinkovitost TČ je odvisna od 

  kakovosti izvedbe freonske instalacije 

Prilagajanje grelne moči toplotnih črpalk s spreminjanjem  vrtljajev 
kompresorja 

 y Inverterske toplotne črpalke lahko s spreminjanjem vrtljajev kompresorja 
 prilagodijo grelne moči toplotne črpalke dejanskim potrebam objekta 
 (npr. 50-100%).

 y Prilagajanje (zmanjšanje) grelne moči poveča grelno število (COP).
 y Povečanje grelne moči poslabša grelno število (COP).
 y Inverterske toplotne črpalke imajo sprejemljiva grelna števila pri delni  

 obremenitvi in pri višjih zunanjih temperaturah

Primerjava učinkovitosti TČ (COP): 

Grelne moči in grelna števila so med seboj primerljiva, če so meritve opravljene po evropski direktivi EN 14511, katera upošteva med drugim še naslednje:

- energijo odtaljevanja v času 3-urnega intervala
- energijo za delovanje ventilatorja
- energijo - delež  porabe obtočne črpalke za premagovanje uporov skozi kondenzator
- meritve so izvedene pri pogojih: 

A2/W35
A=zunanja temperatura 2 °C, W= temperatura dovoda 35 °C (talno ogrevanje) in max. ΔT=5K pri relativni vlagi  zunanjega zraka =  84% 
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Katero meritev navajajo ?

 y Najbolj ustrezna in realna meritev za merjenje oziroma primerjanje  
 učinkovitosti toplotnih črpalk je A2/W35. Ker ima pri zunanji temperaturi 
 2 °C odtaljevanje večji vpliv na grelno število toplotnih črpalk.

 y Večja grelna števila pri pogoju A2/W35 pomenijo večje letno grelno  
 število in s tem nižje  letne stroške ogrevanja.

 y Meritev po EN 14511 pri A-7/W35 prikazuje učinkovitost delovanja  
 toplotne črpalke pri ekstremnih vremenskih pogojih.

 y Meritve grelnega števila in grelne moči po EN 14511 pri A2/W35 se 
 primerjajo pri polni obremenitvi toplotne črpalke.

Katero meritev najpogosteje navajajo –tisto, ki jim najbolj ustreza !

 y Najbolj pogosto uporabljena meritev s strani ponudnikov  
 inverterskih (klima) toplotnih črpalk je A7/W35, vendar ta za 
 primerjavo ni uporabna!

 y Zaradi visoke zunanje temperature + 7 °C, ni potrebe po  
 odtaljevanju. Torej z upoštevanjem odtaljevanja (ki ga pri teh 
 temperaturah še ni) dosegajo te toplotne črpalke pri teh pogojih 
 večja grelna števila.

 y S padcem zunanje temperature za 2 ali 3 °C pod to mejo pa začne grelno  
 število drastično padati.

dodatna oprema – ni potrebna 

 y Velika posoda kondenzata je že tovarniško vgrajena, odtaljevanje  
 pa je rešeno z napeljavo hladilnih cevi po dnu, kar je učinkovitejša in 
 cenovno prijaznejša rešitev.

 y že osnovno krmiljenje Tč omogoča prioritetno segrevanje  
 sanitarne vode in pa krmiljenje več ogrevalnih krogov ter še uporabo 
 številnih drugih funkcij

Obvezna dodatna oprema: 

 y Grelni kabel za odtaljevanje posode kondenzata
 y Pri napravah, ki imajo v dnu več odprtin za odtok kondenzata je  

 potrebna dodatna posoda kondenzata z grelnim kablom
  Seveda pa poraba tega grelnega kabla ni všteta v izračun COP-ja ,  
  kar zopet ni realno

 y Dodatno krmiljenje za prioritetno segrevanje sanitarne vode in  
 za krmiljenje več ogrevalnih krogov

Zakaj so inverterske (klima) toplotne črpalke manjše od toplotnih črpalk optimiranih za ogrevanje?

 y Za boljšo učinkovitost delovanja toplotne črpalke je razen kompresorja, merodajna še velikost površine izmenjevalca (zunanjega uprajlnika) toplotne  
 črpalke.

 y Z zmanjšanjem razmaka lamel na izmenjevalcu (zunanjem uparjalniku) se doseže manjša velikost uparjalnika pri isti površini.
 y Manjši razmak med lamelami povzroči hitrejše nabiranje sreža na zunanjem uparjalniku in s tem bolj pogosto odtaljevanje, kar vpliva na učinkovitost  

 delovanja celotnega sistema.
 y Manjši razmaki med lamelami oziroma večja gostota lamel na majhni površini povzroči uporabo večjih hitrosti ventilatorja, kar posledično vpliva na  

 glasnost delovanja inverterskih (klima) toplotnih črpalk . 
 y Možnost zmanjšanja hitrosti ventilatorja v nočnih urah omogoči sicer tišje delovanje, vendar s tem zmanjša grelno moč in grelno število toplotne črpalke. 

Bogato dimenzionirani uparjalniki z dovolj velikimi razmaki med lamelami odločilno vplivajo na boljše doseganje učinkovitosti (COP), zmanjšanje 
intervalov odtaljevanja in na  zmanjšanje glasnosti delovanja ventilatorja.

Kaj se pričakuje od dobre toplotne črpalke zrak/voda? 

 y Dobra grelna števila in grelne moči pri polni obremenitvi
 y Izmerjene vrednosti COP glede na EN14511 pri A2/W35 in A-7/W35
 y Tovarniško vgrajeno grelno telo za kondenzno posodo, ki ga ne napaja neposredno električna energija
 y Segrevanje sanitarne vode in ogrevanje eventualnega  radiatorskega sistema naj bo omogočeno tudi pri nižjih zunanjih temperaturah.
 y Regulacija in prikazi menijev v slovenskem jeziku
 y Prikaz števila ur delovanja kompresorja in dodatnih grelcev…

če na koncu povzamemo zapisano, potem nam je pov-
sem jasno da tihe in energetsko učinkovite toplotne črpalke 
zrak/voda nikoli niso podobne »klimam« ampak, da so nji-
hove dimenzije pri enakih močeh bistveno večje od le-teh. 

Edini skupni cilj tako ponudnikov in kupcev je lahko 

samo to, da na trgu prevladajo visoko učinkovite toplotne 
črpalke, saj bodo le-te, skozi zaupanje končnih kupcev, edi-
ne omogočile nadaljnjo rast tega trga. 

Mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com

Toplotne črpalke, katere ustrezajo razpisu EKO 
sKLAdA za subvencije

Obiščite nas na sejmu ENERGETIKA 2010
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Zahteva po nižji rabi energije je 
tudi slovenske investitorje pripeljala 
do boljše izoliranosti in boljše tesno-
sti hiš. Boljša tesnost hiš pa je dvore-
zni meč, saj so hiše postale hermetič-
no zaprte kocke, z nizko rabo energije, 
v katerih pa se je udobje bivanja dra-
stično poslabšalo. Rešitev problema je 
urejeno prezračevanje. 

Vsaka oseba, ki ne kadi, potre-
buje za zdravo bivanje in ugodno 
počutje vsaj 30 m3 svežega zraka na 
uro. Kadilci še več, do 35 m3 na uro. če 
število oseb gospodinjstva pomnoži-
mo s številom 30, dobimo minimalno 
potrebno količini svežega zraka, ki ga 
moramo za zdravo in prijetno počutje 
stanovalcev dovajati v hišo vsako uro. 
Dovod svežega zraka pa je potrebno 

načrtovati pravilno, da ga je dovolj 
predvsem v prostorih, kjer se zadržu-
jemo večinoma časa. Taki prostori so 
spalnice, kabineti za umsko delo in 
dnevni prostor z jedilnico, največkrat 
v povezavi s kuhinjo. Na primer, spal-
nica za dve osebi potrebuje 2 x 30 m3 

svežega zraka na uro. 
Rešitve, ki jih ponuja stroka, so 

prezračevalni sistemi z napravo za 
odvzem toploto izrabljenega zra-
ka, z njo pa se segreva vtočni sveži 
zrak. Energijsko pravilna  rešitev, ki 
pa največkrat zajema menjavo zraka 
v celotni hiši. Posledično to pomeni 
menjavo velike količine zraka tudi v 
prostorih, kjer smo samo občasno ali 
zelo kratek čas. Sistem zahteva vgra-
dnjo prezračevalnih cevi za dovod in 

PREZRAČEVANJE 
dOBRO IZOLIRANIH  
HIŠ

odvod zraka v vseh prostorih, temu 
primerna je tudi cena sistema.

Pragmatični Skandinavci z ener-
getsko močno neugodno klimo, so že 
pred desetletjem prišli do ustrezne, 
investicijsko ugodnejše rešitve. ki za-
gotavlja vse ugodnosti dražje rešitve. 
Tudi ta rešitev omogoča prezračeva-
nje z izkoriščanjem odpadne toplote 
prezračevanja, ki pa se začasno shrani, 
na primer v energetskih stebrih, po-
novno pa jo uporabi toplotna črpalka 
pri ogrevanju hiše ali sanitarne vode. 
Rešitev torej zagotavlja ustrezno pre-
zračevanje za prijetno in zdravo ter 
poceni bivanje. V Sloveniji so take re-
šitve znane kot: Prezračevalni sistem 
KNUT. Drago Škantelj

KNUT d.o.o.
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V sklopu vseslovenske kampa-
nje »Energija si, bodi učinkovit«, na-
menjene osveščanju Slovencev gle-
de učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije, se je 22. aprila, na sve-
tovni dan Zemlje, začela akcija MO-
DRA STOPINJA. Akcija spodbuja k 
energetsko učinkovitemu ogrevanju 
in hlajenju ter rabi obnovljivih virov 
energije Prva faza akcije, katere inve-
stitor je Holding Slovenske elektrar-
ne (HSE), bo trajala do konca maja. 
Osredotočena bo na posredovanje 
uporabnih nasvetov o energetsko 
učinkovitem ogrevanju in hlajenju 
ter na izobraževanje preko spletne 
nagradne igre »Spoznaj obnovljive 
vire energije«. Zabavna in poučna 
nagradna igra, ki je dosegljiva preko 
spletne povezave www.pozitivnae-
nergija.si, obiskovalcu v štirih kora-
kih, ki vključujejo vprašanja o vodi, 

soncu, biomasi in vetru oz. geoter-
malnih virih, predstavi potencial ob-
novljivih virov v Sloveniji in v sve-
tu. Obnovljivi viri energije so ključni 
za trajnostni razvoj, saj omogoča-
jo proizvodnjo potrebne energije 
brez emisij CO

2
, ali pa z neprimerlji-

vo manjšimi izpusti, kot jih povzroča 
pridobivanje energije iz fosilnih vi-

rov. Zabavno izobraževanje pa nam 
lahko prinese tudi koristne nagrade, 
ki so jih prispevali člani mreže Siner-
gija: Gorenje, Mercator, Merkur, Dan-
foss, Telekom Slovenija in HSE. Akci-
jo Modra stopinja in nagradno igro 
je zasnovala agencija Informa Echo, 
ustvarjalec kampanje Energija si, 
bodi učinkovit.
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Zastopa in prodaja:

Geotermalni odzivnostni test 
(GOT), je mednarodno priznan posto-
pek za določanje  toplotnega odziva 
kamenin v okolici vgrajene energet-
ske sonde, energetskih pilotov ali 
drugih vgrajenih sistemov za izrabo 
tal, namenjenim ogrevanju oziroma 
hlajenju objektov. 

Tla imajo po regijah različno 
sestavo in kažejo podobo geološke 
formacije ki je nastajala skozi milijo-
ne let. Sestavljena so iz zemljin (npr. 
gramoz, pesek, mulj, glina), trdnih ka-
mnin (npr. granita, basalta, apnenca), 
ali organskih odpadkov (npr. humus, 
šote, premoga). čez leto relativno 
konstantna temperatura zemljine 
in podtalnice, nam nudi optimalne 
predpogoje za ogrevanje oz. hlajenje 
stavb z okolju prijazno in gospodarno 
energijo. Zaradi temperaturno toplo-
tnih lastnosti prevodnosti kamenin, 
prihaja do različnih toplotnih značil-
nosti tal. Prav tako pomembna je tudi 
prisotnost vode in podtalnice, katera 
močno vpliva na lastnost kamenin in 
ima velik pomen pri izkoriščanju geo-
termalne energije.

 Toplotna učinkovitost tal limiti-
ra energetske sonde in določa količi-
no razpoložljive energije, katero lahko 
med letom odvzamemo ali pa vrne-
mo v okolico. čim deluje na nekem 
sondnem polju več sond skupaj, mora 
biti temperaturni odziv kamenin vna-
prej oblikovan glede na poseben pro-
fil konkretnega uporabnika (toplotna 
obremenitev / hladilna obremenitev). 
To omogoča optimizacijo sondnega 
polja in opredelitev mej zmogljivo-
sti. Podatke o prevodnosti, uporno-
sti in kapaciteti toplote, za kamenine 
po celotni dolžini energetske sonde  
(tudi toplotne prevodnosti polnjenja 
vrtine), zagotovi geotermalni odziv-
nostni test (GOT). Ta se izvede z na-
pravo za preizkušanje na že vgrajeni 
testni sondi. S pomočjo te naprave se 
nato v določenem časovnem obdo-
bju (v odvisnosti od velikosti testnega 
objekta 36-72 ur ), simulira delovanje 
uporabe vrtine. S podatki, pridoblje-
nimi z GOT, se nato s pomočjo računal-
niškega programa izračuna dolgoroč-
ni razvoj temperature tal (npr. za dobo 
30 let) za delovanje načrtovane napra-

GOT – GEOTERmALNI 
OdZIVNOsTNI TEsT

aparat GOT za izvajanje geotermalnih testov izvajanje GOT testa na energetskem pilotu
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ve. To opazovanje modela zagotavlja 
bistvene podatke za učinkovito delo-
vanje sistema v prihodnosti. če se po-
lje preobremeni, se število delovnih 
let dolgoročno zmanjša in sistem po-
stane drag in neučinkovit. Po smerni-

cah VDI 4640 se GOT (TRT) zahteva za 
vse objekte s potrebno močjo več kot 
30 kW, medtem ko se pri manjših na-
pravah vrednosti toplotne (hladilne) 
kapacitete večinoma ocenijo kar na 
podlagi empiričnih vrednosti določe-
ne lokacije.

Z GOT vam je sedaj na voljo 
orodje, ki tudi pri srednje velikih ge-
otermalnih napravah omogoča op-
timizacijo in varno dimenzioniranje 
energetskih polj (EP) z na mestu opra-
vljenimi preizkusi. Prav tako, v kolikor 
je odzivnost tal bolja kot predvidena, 
se vam investicija v EP lahko zniža tudi 
do 30%.

Za izvajanje geotermalnih 
odzivnostnih testov in informacije 
smo vam na voljo na  objavljenem 
naslovu.

Lep pozdrav, Aleš Wenzel

aparat GOT za izvajanje geotermalnih testov
izvajanje GOT testa na energetskem pilotu

Srce mesta!En
Er

gEtski nasvEti
Osemdeset odstotkov skupne porabe energije v večstanovanjskih 
objektih predstavlja poraba za ogrevanje prostorov in gretje vode. 
Posledično lahko sklepamo, da predstavlja ogrevanje v gospodinjstvu 
največji strošek. Na višino stroškov ogrevanja lahko vplivamo 
predvsem sami!

Prihranite z vgradnjo 
termostatskih ventilov in 
uravnovešenjem sistema 
ogrevanja.

Prihranite z energetsko 
sanacijo zunanjega ovoja 
stavbe.

Vplivajte na stroške 
ogrevanja z vgradnjo 
delilnikov toplote.

1. 2. 3.

VEČ INFORMACIJ 
www.energetika-mb.si

Podrobnejši podatki za vse stanovanjske 
objekte, priključene na sistem daljinske-
ga ogrevanja MOM v upravljanju družbe 
ENERGETIKA MARIBOR.

Vplivajte 
na manjšo 
porabo 
energije.
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 Šolanja in dodatna izobraževanja v okviru 
KWB akademije so namenjena partnerjem, sode-
lavcem in ostalim interesnim skupinam. 

Znotraj »Partner akademije« prihaja do izmenjave 
mnenj in izkušenj med udeleženci, univerzami, šolami in 
pristojnimi ministrstvi. Izobraževanja so prilagojena ključ-
nim partnerjem: inštalaterjem, projektantom, arhitektom in 
energetskim svetovalcem.

s partnerskim modelom želimo izobraziti par-
tnerje in inštalaterje za kakovostno izvedbo širo-
kega spektra storitev; od prodaje, montaže, zago-
na do kompletnega Top – servisa.

Prodaja sama po sebi že davno ni dovolj za pridobitev 
zaupanja vedno bolj zahtevnih strank. Zadovoljstvo upo-
rabnikov dosežemo predvsem z dolgoročno naravnano 
strategijo, z miselnostjo za prihodnost.

Partner akademija vključuje številna šolanja, ki se iz-
vajajo po stopnjah. Od osnovnega modula, kjer se udele-
žencem predstavi matično podjetje, proizvodnja in se po-
dajo splošna znanja o obnovljivih virih energije. V nadaljnih 
stopnjah pa partner-inštalaterje izobrazimo za samostojno 
montažo in zagon posameznih tipov kotlov; od kotla na po-
lena, pelete do kotlov na sekance. Letno organiziramo pri-

bližno dvanajst tovrstnih šolanj. KWB  skrbi za stalen prenos 
znanj in novosti na stroko in ostale ključne javnosti.  

Človeka  postavljamo v središče pozornosti. S kom-
petentnim svetovanjem, z izkušenimi in motiviranimi sode-
lavci želimo vzpostaviti  odprt in prijateljski odnos z vsemi, 
ki z nami sodelujejo. Korekten odnos, kvaliteten izdelek 
ter strokovnost sodelavcev in partnerjev so razlogi za 
zadovoljstvo in dober občutek pri uporabnikih KWB 
ogrevanja.

Pridružite se nam tudi vi! Več o ogrevanju v prihodno-
sti izveste na www.kwb.si ali osebno na sedežu podjetja, na 
novi lokaciji v žalcu. 

KWB ogrevanje na biomaso
Mi dajemo energijo za življenje!

maj 2010

KWB AKAdEmIJA - 
V ZNANJU JE mOČ

šolanje za montažo in zagon KWB Classicfire_2
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do pravega grelnega rezultata s tehno-
logijo »Flash Injection«, ki jo je razvil 
priznani proizvajalec klimatskih siste-
mov mITsUBIsHI ELECTRIC za zunanje 
naprave split sistema s toplotno črpalko 
tip ZUBAdAN.

Izpopolnjena učinkovitost gretja
Običajne toplotne črpalke zrak-zrak in zrak-voda pri nizkih 

zunanjih temperaturah izgubijo večji del moči, COP oz. grelno 
število pa se navadno močno zmanjša. Zaradi tega je učinkovi-
ta uporaba take toplotne črpalke kot edinega vira gretja v mrzlih 
območjih lahko vprašljiva. Mitsubishi Electric je z namenom bolj-
še učinkovitosti pri zelo nizkih zimskih temperaturah razvilo nov 
kompresor opremljen s »Flash Injection« krogotokom, ki omogo-
ča visoko sposobnost gretja, saj nominalno moč gretja ohranja 
do -10 °C zunanje temperature in zagotavlja gretje tudi, ko se zu-
nanje temperature spustijo do - 25 °C.  

Klimatske naprave s toplotno črpalko serije ZUBADAN, 
opremljene s »Flash Injection« krogotokom, omogočajo gretje 
prostorov samo s toplotno črpalko tudi v zelo mrzlih območjih. 
Dobavljive so v razponu od 8 do 14 kW nominalne grelne moči, 
z različnimi notranjimi enotami. S »Flash Injection» krogotokom 
sta skoraj dvakrat hitrejša zagon in ponovni zagon, po končanem 
delovanju funkcije odmrzovanja. Pri zunanji temperaturi +2 °C 
temperatura izpihanega zraka doseže +45°C že po približno 10 
minutah delovanja (običajna inverter toplotna črpalka po 19 mi-
nutah), pri  zunanji temperaturi -20 °C pa po približno 20 minutah. 
Z novim nadzorom delovanja je odmrzovanje enote hitrejše in 
manj pogosto. Rezultat je hitrejše doseganje želene temperature 
v prostoru in njeno ohranjanje.

Kako deluje »Flash Injection« krogotok
Krogotok je sestavljen iz kompresorja z obvodom (bypas-

som) in prenosnikoma toplote, ki preusmerjeno hladilno sredstvo 
spremeni iz tekočega v plinasto-tekoče stanje in tako zniža obre-
menitev kompresorja. Uporaba takšnega krogotoka omogoča 
učinkovito gretje tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Pri 
delovanju klimatske naprave ob nizkih zunanjih temperaturah, 
krogotok preprečuje padce pretoka hladilnega sredstva, ki na-
stanejo zaradi zmanjšanja tlaka hladilnega sredstva na dotoku 
v kompresor. S tem prepreči pregrevanje hladilnega sredstva na 
iztoku iz kompresorja, ki nastane zaradi prevelikega povečanja 
tlaka.

Kompresija tekočine predstavlja veliko obremenitev za 
kompresor in posledično zmanjšuje učinkovitost delovanja. Prav 
zato je napravi ZUBADAN dodan prenosnik toplote, ki podpira 
dva nivoja tlaka, ob katerih se izmenjuje toplota hladilnega 
sredstva, in tako pripomore k manjši obremenitvi kompresorja. 
Izmenjevanje toplote spremeni vbrizgano hladilno sredstvo iz 
tekočega v lažje, plinasto-tekoče stanje. Rezultat je povečanje 
energijske učinkovitosti pri nizkih zunanjih temperaturah.

Primož Kompara, VITANEST d.o.o.,
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Podjetje Firšt- Rototehnika  na 
trgu  predstavlja razširjeno paleto ro-
tacijskih pogonov družine UNI. 

Na voljo so tako pogoni, katere 
krmilimo z dvo-točkovnimi regulatorji, 
tro-točkovnimi regulatorji ali pa z regu-
latorji, ki imajo t.i. industrijski izhod, ki 
je lahko napetostni v (na primer 0-10V) 
ali pa tokovni (na primer 4-20mA). 

Pogoni imajo kompaktno zasno-
vo in kljub svoji dimenzijski majhno-
sti, dosegajo visoke izhodne momen-
te. Zaradi močne zasnove reduktorja, 
imajo pogoni Firšt- Rototehnike dolgo 
življenjsko dobo brez vzdrževanja. Ve-
lika izbira rotacijskih časov omogoča, 

da lahko te pogone uporabimo v raz-
ličnih aplikacijah ogrevalnih in hladil-
nih sistemov. Prav tako so v odvisnosti 
od medijev in izbranih ventilov pogo-
ni uporabni v številnih drugih aplika-
cijah. V pripravi so tudi pogoni z vgra-
jenim tro-točkovnim regulatorjem 
konstantne temperature, ki se bodo 
lahko uporabljali v aplikacijah varo-
vanja pred prenizko povratno tempe-
raturo proti kotlu, ali pa v sistemih za-
gotavljanja konstantne temperature 
sanitarne vode, v kombinaciji s tropo-
tnimi ventili ali s prehodnimi regulacij-
skimi ventili in manjših conskih siste-
mih talnega ogrevanja. 

ŠIROK NABOR 
APLIKACIJ Z UPORABO 
POGONOV UNI

Poleg pogonov je novost v pro-
gramu tudi paleta zapornih krogelnih 
medeninastih in inox ventilov z ISO 
prirobnico, ter medeninastih in inox 
ventilov z vložkom, ki karakterizira 
pretok glede na kot odprtja. Poseb-
nost karakteriziranih ventilov je v uni-
verzalnosti, saj lahko z enim ventilom 
dosežete tako linearno kot tudi loga-
ritemsko karakteristiko ventila glede 
na kot odprtja. Posebna unikatna za-
snova tesnilnega sistema v vratu ven-
tila zagotavlja dolgo življenjsko dobo 
brez vzdrževanja, prednost pa je tudi 
»in-service« konstrukcija, katera omo-
goča menjavo tesnilnega sistema v 

Paleta možnosti nadgradnje različnih ventilov
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vratu ventila brez praznjenja cevovo-
da. Zaporne ventile lahko nadgradi-
mo z dvo ali tro-točkovnimi regulator-
ji, medtem ko karakterizirane ventile 
z vložkom krmilimo s tro-točkovnimi 
pogoni ali pogoni z modulacijskum iz-
hodom. Veliko prednost predstavljajo 
primerni vrtilni momenti, ki omogo-
čajo, da lahko za vse dimenzije venti-
lov od ½« do 2« uporabimo katerikoli 
pogon družine Uni.

Največja prednost pri uporabi 
krogelnih ventilov je izjemno visoka 
dovoljena razlika tlakov med vhodom 
in izhodom. Praktično je ta razlika tla-
kov omejena z maksimalnim delov-
nim tlakom medija v ventilu, ki je v teh 
primerih lahko tudi do 16 bar. Izjemno 
dobre pretočno tlačne karakteristike 
smo potrdili tudi na meritvah v  Dan-
foss-ovem laboratoriju v Ljubljani.

S pogoni UNI lahko nadgradi-
mo praktično vse tipe mešalnih venti-
lov, ki jih najdemo na tržišču. V osnov-
nem kompletu dobite poleg pogona 

za mešalni ventil komplet različnih 
adapterjev, s katerim lahko nadgra-
dite vsak  trenutno prodajan mešal-
ni ventil, v dodatni ponudbi pa so še 
adapterji tudi  za tiste proizvajalce 
in tipe ventilov, ki jih že lep čas ni v  
prodaji.

Z novo družino pogonov se je
pričela nova doba tudi v podjetju 

Firšt-Rototehika. Ob številnih možno-
stih, ki jih ponujajo pogoni UNI,  ter  
z enostavnostjo montaže in uporabe, 
nenazadnje pa tudi zaradi dostopnih 
cen, bodo zadovoljni tudi kupci. 

Pogon UNI s karakteriziranim krogelnim ventilom.
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Compact - floor – regulacijsko razdelilna podpo-
staja je še ena v paleti izdelkov podjetja Herz, ki omogoča 
enostavno vgradnjo, minimalno vzdrževanje in ugodno 
klimo v prostoru.

Ponujamo dve izpeljanki te regulacijsko razdelilne 
podpostaje. Prva izvedba – enostavnejša, je namenjena 
samo za en temperaturni režim – talno ogrevanje, druga pa 
omogoča izvedbo talnega in radiatorskega ogrevanja. 

Enostavnejša podpostaja je sestavljena iz:
 y paličnega razdelilnika iz medenine (vtočni razdelilnik 

s termostatskimi ventili in zbiralnik povratka za nastavitvijo 

COmPACT - FLOOR – 
REGULACIJsKO RAZdELILNA 
POdPOsTAJA
Borut šVAJGER, univ. dipl. inž. str.

pretoka), število ogrevalnih vej je od 3 do 12, 
 y termopogonov za temperaturno regulacijo ogreval-

nih krogov, 
 y mehanske temperaturne regulacije vtočne vode, 
 y zapornih elementov, 
 y obtočne črpalke, 
 y prelivnega ventila za regulacijo diferenčnega tlaka, 
 y multifunkcijskih ventilov s prikazom temperature 

vtočne in povratne vode in 
 y varnostnega termostata za varovanje pred povišano 

temperaturo vtoka. 

Herz 3 F523
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 Druga izvedba pa ima dodatno vgrajen še palični raz-
delilec, ki omogoča priklop dveh ogrevalnih krogov, ki ju 
lahko temperaturno neodvisno reguliramo. 

 Vsi sestavni deli so tovarniško preizkušeni in montirani 
v vgradno omarico, ki je po globini in višini nastavljiva (80 
– 110 mm – globina, 705 – 775 mm – višina), prav tako so vsi 
električni sestavni deli ožičeni v stikalno omarico. Vse kar 
preostane monterju je to, da podpostajo vgradi na ustrezno 
mesto, skupaj z investitorjem izbere ustrezno temperaturno 
regulacijo (sobni termostat ali regulator ogrevanja) ter po-
veže z virom ogrevanja in toplotnimi porabniki.

Blagovna znamka  

in izdelki Herz 

bodo predstavljeni  

tudi na sejmu  

E n e r g e t i k a ,  

ki bo potekal  

od 18. do 21. maja na 

Celjskem sejmu.

Herz 3 F533
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Toplotna črpalka manjših dimenzij je 
namenjena klasični stenski vgradnji 

Toplotne črpalke za sanitarno vodo so na trgu pri-
sotne že več kot 30 let. sicer ne spadajo v popolnoma 
obnovljive vire energije, saj kot primarni vir energi-
je še vedno izrabljajo električno energijo, so pa posta-
le odlično nadomestilo oz. dopolnilo za pripravo tople 
sanitarne vode, v primerjavi s centralno pripravo tople 
sanitarne vode s pomočjo oljnih in plinskih kotlov. Za 
svoje delovanje namreč porabijo minimalni delež elek-
trične energije za pogon kompresorja, ostalo pridobi-
vajo iz energije zraka iz okolice. Odkar smo v Gorenju 
pred 30 leti izdelali prvo toplotno črpalko, je tehnologi-
ja izdelave izredno napredovala, uvajali smo sodobnej-
še in modernejše komponente, zamenjal se je hladilni 
medij, kar je doprineslo k čedalje večji učinkovitosti to-
plotnih črpalk. V vsem tem času smo agregate toplotnih 
črpalk vgrajevali na 200- ali 300-litrske hranilnike vode, 
z enim ali dvema prenosnikoma toplote, kar omogoča 
tudi priklop na ostale vire energije in možnost namesti-
tve dodatnega električnega grelca. Še letos pa bomo v 
Gorenje Tiki na trg lansirali srednjelitražno toplotno čr-
palko manjših dimenzij (80, 100 in 120 litrov), ki bo na-
menjena klasični stenski vgradnji in naj bi dejansko po 
svojih kapacitetah, dimenzijah in grelnih karakteristi-
kah nadomestila klasični električni grelnik vode.

Energijska učinkovitost, vodilo pri razvoju 
električnih grelnikov vode

Trend po čedalje večji energijskI učinkovitosti daje 
nove dimenzije tudi razvoju električnih grelnikov vode. Stro-
ga politika Evropske skupnosti in s tem tudi Slovenije na po-
dročju učinkovite rabe energije, katere podlaga je evropska 
direktiva 2002/91/EC o energijski učinkovitosti stavb, bo že v 
naslednjem in nekaj prihodnjih letih posegla tudi na podro-
čje električnih grelnikov vode. Evropska komisija pripravlja 

novi uredbi, v katerih bosta dve bistveni zahtevi: proizvo-
dnja energijsko učinkovitih električnih grelnikov ter njiho-
vo obvezno označevanje z energetskimi nalepkami, kot jih 
uporabniki že poznajo pri gospodinjskih aparatih ter sijal-
kah in žarnicah za gospodinjstva. To pomeni, da bo treba na-
domestiti klasične električne grelnike vode s takimi, ki upo-
rabljajo alternativne vire energije (solarni sistemi, toplotne 
črpalke, …). Tovrstni proizvodi so trenutno bistveno dražji in 
z njimi ne moremo direktno zamenjati obstoječih grelnikov 
vode, zato delamo predvsem na tem, da ti izdelki postane-
jo kompaktnejši (manjših dimenzij) in cenovno ustreznejši.

Poraba električne energije za ogrevanje 
sanitarne vode

V primeru, da živimo v dobro izolirani stavbi in ima 
gospodinjstvo pripravo tople vode z električnim grelnikom, 
lahko to predstavlja enega od največjih porabnikov elek-
trične energije v gospodinjstvu. Povprečno štiričlansko go-

NOVO NA TRGU
Gorenje Tiki 
sTENsKA TOPLOTNA ČRPALKA 
ZA sANITARNO VOdO 80, 100 
IN 120 LITROV

Ohlajevanje shrambe za živila in hkratna priprava tople sanitarne 
vode - ohlajena živila so uporabna dlje, podobno pa je tudi hramba vin v 
ohlajenem prostoru primernejša.
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spodinjstvo za pripravo tople vode za celo leto porabi med 
2.500 in 3.200 kWh električne energije. 

Ocena porabe tople vode in potrebne energije pri raz-
ličnih opravilih v gospodinjstvu 

Opravilo Poraba Temperatura vode Poraba energije 

Umivanje rok 3 - 6 l 37°C 0,1 - 0,2 kWh 

Osebna higiena 9 - 12 l 37°C 0,3 - 0,4 kWh 

Pomivanje posode 4 - 7 l 60°C 0,3 - 0,5 kWh 

Tuširanje 30 - 50 l 37°C 1,0 - 1,7 kWh 

Kopanje 150 - 180 l 37°C 5,0 - 6,0 kWh 

Vir: ZRMK

Srednje litražna toplotna črpalka kot 
nadomestilo za električni grelnik vode 

V drugi polovici leta 2010 bomo tako v podjetju Go-
renje Tiki na trg lansirali nov proizvod, in sicer srednje litra-
žno toplotno črpalko manjših dimenzij (80, 100 in 120 litrov), 
ki bo namenjena klasični stenski vgradnji in naj bi dejansko 
po svojih kapacitetah, dimenzijah in grelnih karakteristikah 
nadomestila klasični električni grelnik vode. Zaradi manjših 
dimenzij bo lahko nameščena povsod tam, kjer je doslej bil 
klasični električni grelnik vode. Naprava ohranja vse dobre 
lastnosti električnega grelnika in dodaja ekonomičnost pri 
porabi električne energije toplotne črpalke.

Da bi dosegli čim večjo energijsko učinkovitost ozi-
roma preskok v višji energijski razred, smo klasičnemu ele-
ktričnemu grelniku vode dodali agregat toplotne črpalke. 
Izvedba agregata toplotne črpalke je v obliki z vodenim zra-
kom, kar omogoča izbiro mesta zajemanja in izpihovanja 
zraka. S tem se odpirajo možnosti izrabe toplote zraka v raz-
ličnih prostorih stanovanja (kuhinja, kopalnica, zimski vrto-
vi, …). Odvod ohlajenega zraka je lahko izveden iz objekta, 
ali pa preko cevi voden v prostor, ki ga želimo ohlajati. Poleg 
tega je namenjena za namestitev na steno, kar nam ohrani 
tudi funkcionalnost prostora. >

Uporaba stenske toplotne črpalke v prostoru za sušenje perila - 
sušenje perila je lahko učinkovito z uporabo toplotne črpalke, saj med 
delovanjem poleg odvzema toplote iz prostora odvaja tudi vlago v obliki 
kondenzata, ki ga je mogoče uporabiti za likanje perila.
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Prezračevanje prostorov in hkratno  
segrevanje sanitarne vode

Zaradi zmanjšanja porabe toplotne energije, se ma-
sovno menja stavbno pohištvo. Novejši objekti imajo dobro 
zatesnjena okna in vrata ter dobro izolirane stene objekta, 
kar pomeni, da je treba poskrbeti tudi za ustrezno prezra-
čevanje prostorov. V enostanovanjskih hišah, kjer se opra-
vlja generalna adaptacija, je sicer mogoče izvesti central-
no prezračevanje z rekuperacijo, vendar vsega tega v večini 

primerov ni mogoče izvesti pri adaptacijah večstanovanj-
skih objektov. V tem primeru se srednje litražne toplotne 
črpalke izkažejo kot odlična rešitev, saj lahko z odvajanjem 
zraka iz prostora izvedemo prezračevanje objekta, z izrabo 
toplote odvedenega zraka pa si zagotavljamo še toplo sa-
nitarno vodo. 

Avtorja strokovnega članka: 
Hinko Klun in željko Grudnik, Gorenje Tiki, d.o.o.

Namestitev stenske toplotne črpalke v kopalnici - iz kopalniškega 
prostora zajema toplotna črpalka topel vlažen zrak, mu odvzema toploto in 
ga odvaja iz prostora.

Namestitev stenske toplotne črpalke v kopalnici

Okna so zelo pomemben del 
lupine objekta, ki oskrbujejo prostore 
z naravno, dnevno svetlobo, ob tem 
pa morajo biti toplotno in zvočno izo-
lativna. Danes se najpogosteje upo-
rabljajo PVC okna, ki so odporna na 
vremenske vplive in tudi enostavna za 
vzdrževanje. Profili okenskih okvirjev 
so sestavljeni iz komor, ki nam omo-
gočajo majhno toplotno prevodnost. 

Sodobni okenski profili imajo šest ali 
več komorno zgradbo. Za statično 
trdnost so vgrajene jeklene pocinka-
ne ojačitve, trdno spojene s profilom. 
Pomembno je, da imajo okna  izvede-
no kvalitetno tesnjenje med krilom 
in podbojem, kar zagotovimo s tremi 
trajno elastičnimi tesnili. Barva oken 
je standardno bela, izbirate lahko tudi 
med različnimi lesnimi in barvnimi 

OKNA
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dekorji. Možna je tudi ALU obloga na 
zunanji strani okna, elektrostatično la-
kirana v barvi po RAL lestvici. Zelo po-
memben element okna je tudi okovje. 
Kakovostno okovje mora biti dobro 
zaščiteno proti koroziji, imeti vgraje-
no proti vlomno zaščito, integriran 
prezračevalni sitem za kontrolirano 
prezračevanje, zapirne elemente po 
celotnem obodu okna. Rokovanje naj 
bo lahkotno in točno. Pri izbiri zaste-
klitve se lahko odločamo med toplo-
tno izolacijskimi, zvočno izolacijskimi, 
varnostnimi stekli in kombinacijo le 
teh. Sodobna stekla so dvoslojna ali 
tri slojna, na sredini imajo hermetično 
zaprt prostor, ki je za boljšo izolacijo 
napolnjen s plinom. Alu distančnik 
med steklom v zadnjem času nado-
mešča PVC distančnik.

Zelo pomemben je tudi nizko 
emisijski nanos na notranji strani ste-
kla, ki povzroča, da toplotno sevanje 
sonca prehaja skozi steklo, sevanje 
notranje toplote navzven pa je ote-
ženo. Zelo nizko toplotno prevodnost 
stekla dosežemo s tri slojnimi zaste-
klitvami, dvojnim nizko emisijskim 
nanosom in polnjenjem z žlahtnim 
plinom. Zvočno izolativnost doseže-
mo z vgradnjo stekel različnih debe-
lin, ki nihajo z različnimi frekvencami. 
Pazljivi moramo biti tudi pri izbiri pri-
mernih senčil. Senčila nam v sončnih 
poletnih dneh zagotavljajo prijetno 
klimo v prostorih. Za senčenje so 
najučinkovitejša zunanja senčila, med 
katerimi se najpogosteje uporabljajo 
rolete ali zunanje žaluzije. Za vgradne 
rolete velja, da naj bo škatla dobro 
toplotno in zvočno izolirana. Zelo 
pomemben je tudi prehod pogona 
senčila v notranjost, ki mora biti dobro 

izoliran in zagotavljati zanesljivo de-
lovanje. To dosežemo s pogonom na 
monokomando. Zunanje žaluzije naj 
bi bile v fiksnih vodilih, kar zagotavlja 
zanesljivo delovanje tudi ob močnem 
vetru. Upoštevati je treba, da višina 
senčila poveča potrebno odprtino za 
okno, ali pa nam obstoječe okno za 
njegovo višini zmanjša. Vgradnja ali 

montaža okna je prav tako pomemb-
na kot njegova izdelava. Tudi najbolj-
še in najkvalitetnejše okno nam nič 
ne pomaga, če je njegova montaža 
napačna. Vgraditev mora izvesti stro-
kovnjak, ki obvlada tehnične predpise 
za različne načine vgradnje.

HAAS DOM d.o.o.
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V prvem kvartalu leta 2010 prihaja na trg nova gene-
racija vremensko vodenih regulatorjev Promatic WDC, ki 
bodo vgrajeni v enako ohišje kot so diferenčni regulatorji 
SGC. Regulatorji nove generacije WDC bodo na voljo v treh 
variantah:

Promatic WdC10B, 

Promatic WdC10 in

Promatic WdC20. 

Promatic WD10B
Je osnovna izvedba regulatorja, ki  je namenjen za 

en mešalni ali direktni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne 
vode in krmiljenje kotla. 

Promatic WDC10
Je zmogljiv regulator namenjen za mešalni in (ali) di-

rektni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode, solarni sis-
tem in krmiljenje kotla. Regulator WDC10 je zmogljivejši na-
slednik regulatorja D10.

Promatic WDC20
Je najzmogljivejši regulator, ki ima vse možnosti in la-

stnosti kot Promatic WDC10 s tem, da ima dodane številne 
hidravlične sheme z dvema viroma toplote in sheme z dve-
ma mešalnima ogrevalnima krogoma.

Omenimo pomembnejše novosti in zmožnosti 
nove generacije regulatorjev Promatic WdC:

 y Reguliramo lahko dva neodvisna mešalna ogrevalna 
kroga ter kotel in sanitarno vodo (WDC20). 

 y Dodane so nove hidravlične sheme, obstoječe so raz-
širjene s cirkulacijo sanitarne vode. 

 y Na en regulator lahko priključimo dve digitalni sobni 

NOVA GENERACIJA 
VREmENsKO VOdENIH  
sELTRON  
REGULATORJEV WdC

enoti DD2+. Na ta način lahko povsem neodvisno upravlja-
mo dva ogrevalna kroga.

 y Sobna enota DD2+ je nadgradnja sobne enote DD2 in 
deluje tako z novimi kot s starimi regulatorji. 

 y Poenostavljen je zagon in nastavitev ter uporaba re-
gulatorjev WDC.

 y Način rokovanja z regulatorji WDC je povsem identi-
čen kot ga poznamo pri diferenčnih regulatorjih SGC, ki so 
jih uporabniki zelo hitro in dobro sprejeli. 
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Celotno ponudbo  

regulatorjev ogrevanja  

Seltron in ponudbo ostale 

ogrevalne tehnike si oglejte  

na spletnem naslovu  

www.seltron.si.

 y Regulatorji WDC se lahko povežejo z bus povezavo 
in tako omogočajo širitev na poljubno število ogrevalnih 
krogov. 

Regulatorji Promatic WdC ne predstavljajo zame-
njave regulatorjev Promatic d10 in d20, ampak dopol-
nitev programa. Regulatorji Promatic d10 in d20 osta-
jajo še naprej v proizvodnem programu.

Pripravil: Jože Hertiš, u. d. i. e.
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Kolpa d.d. je skupaj s studiom 
Grafik in Fanatik za kopalniško pohi-
štvo Cher prejela mednarodno presti-
žno nagrado red dot design award, in 
sicer med 4.252 prijavljenimi izdelki iz 
1.636 podjetij in 57 držav. Kopalniško 
pohištvo odlikuje funkcionalnost, 
nove dimenzije in oblikovalska dovr-
šenost, namenjeno pa je segmentu 
navtike, avtodomov in manjših bival-
nih okolij. Na ogled bo v muzeju red 
dot design museum v Essnu med 6. 
julijem in 1. avgustom. 

Mednarodni strokovnjaki za 
oblikovanje in strokovna žirija je na-
gradila kopalniško opremo Cher  z 
nagrado red dot design award: hono-
urable mention. Kopalniško pohištvo 

je ustvarjeno za segment navtike, av-
todomov in manjših bivalnih okolij ter 
bo razstavljeno v muzeju red dot de-
sign museum v Essnu. Podjetje Kolpa 
d.d. je nagrado prejelo v sodelovanju 
s studiom Grafik in Fanatik kot dokaz 
zelo dovršene oblikovalske rešitve na 
področju industrijskega oblikovanja. 

Radoš Kužnik iz podjetja 
Kolpa d.d. pojasnjuje: »Pestrost po-
nudbe, ki zadovoljuje potrebe in želje 
naših potrošnikov, vrsto let dopol-
njujemo s kreativnimi in inovativnimi 
oblikovalskimi rešitvami. Zavedamo 
se, da kopalnica ni več samo prostor 
osebne higiene, ampak večini potro-
šnikov predstavlja sprostitev. Veseli 
smo, da je naše razmišljanje nagraje-

no s priznano nagrado red dot design 
award, kar potrjuje pravilno usmeritev 
v drugačne smernice kopalniške opre-
me.«

Osnovna ideja pri oblikovanju in 
izdelavi kopalniškega pohištva Cher 
je bila funkcionalnost in ustvarjanje 
novih dimenzij. Cher je po celotnem 
sprednjem delu opremljen z ogleda-
lom, v notranjosti pa se skrivajo police 
in priročen zložljiv umivalnik, ki omo-
goča popolnoma enako uporabnost 
kot klasični umivalniki. Največ pozor-
nosti so namenili detajlnim malenko-
stim in skrbno izbranim materialom. 
Pohištvo sproža in napoveduje nov 
koncept uporabnega prostora.

Aljoša Podbršček in Primož 
Tomšič, studio Grafik in Fanatik, 
sta pojasnila: »S podjetjem Kolpa d.d. 
samostojno sodelujemo že od leta 
2005. V tem času smo bili prejemniki 
kar štirih prestižnih nagrad, od tega 
smo dvakrat prejeli nagrado red dot 
design award. Pri oblikovanju letos 
nagrajenega kopalniškega pohištva 
Cher nas je vodila filozofija funkcio-
nalnosti, ki nedvomno deluje v sožitju 
z oblikovalsko dovršenostjo.« 

Podjetje Kolpa d.d. je s studiom 
Grafik in Fanatik že drugič  
prejemnik prestižne nagrade 
red dot design award

Sporočilo za javnost
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Kolpa d.d. na področju grafič-
nega in industrijskega oblikovanja 
ter arhitekturne zasnove sodeluje z 
oblikovalci že vrsto let. Tako se ko-
palniško pohištvo Cher od množice 
razlikuje po odličnemu oblikovanju 

in inovativnem pristopu. V Essnu 
bo omenjeno pohištvo na raz-
stavi zmagovalcev tekmovanja 
red dot design award: product 
design 2010 na ogled od 6. julija 
do 1. avgusta. 

Kontakt: 
Radoš Kužnik – oseba odgovorna za 
dodatne informacije
Kolpa d.d., Rosalnice 5, 8330 Metlika
Tel.: 07 39 33 300
E-mail: info@kolpa.si
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Potrebe trga in želje po novih 
tehnologijah narekujejo inovativnim 
podjetjem zelo hiter razvojni tem-
po. Ta trend se še toliko bolj kaže na 
področju izkoriščanja obnovljivih vi-
rov energije in varčevanja z energi-
jo. Vsakodnevno prihajajo na tržišče 
novi, boljši in varčnejši izdelki za vsa 
področja uporabe. Temu trendu sledi 
tudi podjetje SONNENKRAFT, ki se v 
letu 2010 na trgu predstavlja z revo-
lucionarnim izdelkom pod komercial-
nim imenom Solar COMPLEET. Gre za 
popolnoma integrirano toplotno čr-
palko, ki kot primarni vir toplote upo-
rablja energijo sonca. Izdelek je plod 
večletnega sodelovanja SONNEN-
KRAFT-ovih razvojnih inženirjev s po-
dročja solarne termije in razvojnega 
centra podjetja Danfoss, ki se ukvar-
ja z razvojem visokoučinkovitih toplo-
tnih črpalk. 

že samo ime pove, da gre za ce-
lovito rešitev ogrevanja. Kot je že pra-
ksa pri vseh izdelkih podjetja SON-
NENKRAFT, je Solar COMPLEET sistem 
zasnovan na modularni zgradbi. To 
pomeni plug & flow sistem s kratkimi 
časi montaže in komponentami, ki so 
že predsestavljene in pripravljene za 
vgradnjo. Tehnologija priprave sveže 
sanitarne vode je zasnovana na pre-
točnem principu, kar zagotavlja ve-
dno svežo in sproti pripravljeno toplo 
sanitarno vodo. Izdelek ima že serijsko 
vgrajeno vremensko krmiljenje enega 

ogrevalnega kroga, kar se lahko raz-
širi s še enim krogom in celo ogreva-
njem bazena. Toplotna črpalka v po-
letnih mesecih omogoča tudi aktivno 
hlajenje preko posebnega hladilnega 
modula, ki pa osnovni izvedbi ni pri-
ložen. Po tradiciji je sistem opremljen 
s sprejemniki sončne energije tipa 
SK500, ki so z leti postali paradni pro-
dukt podjetja SONNENKRAFT. Za aku-
mulacijo energije pa skrbi, posebej za 
ta produkt razvit 1000 literski hranil-
nik toplote z optimalno razplastitvijo 
temperatur v notranjosti. še posebej 
so se oblikovalci potrudili pri obliko-
vanju zunanje enote toplotne črpal-
ke, ki je barvna kombinacija nevtral-
ne bež in sivo-modre barve, linije pa 
so lepo zaobljene, kar deluje prijetno 
za oko in izraža pripadnost objektu. 
Vse komponente so lično sestavljene 
v kompaktni enoti, ki jo obdaja malce 
futuristično oblikovana polypropilen-
ska izolacija. Delovanje samega siste-
ma uravnava inteligentno krmiljenje, 
ki odlično nadzoruje funkcije toplotne 
črpalke kot tudi solarnega sistema. Se-
veda na tem mestu ne smemo pozabi-
ti mnoge, nestandardne možnosti, ki 
jih ponuja sam krmilnik. 

Priklop sobnega termostata, 
možnost hlajenja sprejemnikov sonč-
ne energije preko zunanje enote to-
plotne črpalke v poletnih mesecih, 
možnost krmiljenja dveh polj spreje-
mnikov, možnost priklopa kalorime-

tra, možnost krmiljenja dodatnega 
vira v obdobjih, ko grelno število to-
plotne črpalke, zaradi nizkih zunanjih 
temperatur, pade so detajli, ki bistve-
no pripomorejo k izboljšanji izkorist-
kov ogrevalnega sistema, grelnega 
števila, ugodja za bivanje in nena-
zadnje tudi podaljšujejo življenjsko 
dobo.

Delovni testi sistemske rešitve 
solar COMPLEET so pokazali presene-
tljivo visoka grelna števila skozi celo 
leto. V primerjavi s klasičnimi solarni-
mi sistemi, se število delovnih ur so-
larne črpalke poveča za 10%, izkori-
stek solarnega dela pa se je povečal 
za spodbudnih 25%. Vsi ti presežni-
ki so posledica podhlajevanja spreje-
mnikov sončne energije v obdobjih, 
ko obstajajo potrebe po ogrevanju 
stavbe, intenziteta sončnega obseva-
nja pa ne zadošča potrebam po ogre-
vanju. Povečanje izkoristka gre pred-
vsem na račun nizkih temperatur v 
sprejemnikih sončne energije, ki sko-
rajda popolnoma odpravijo transmi-
sijske izgube sprejemnikov. Zmanj-
šanje transmisijskih izgub pa pomeni 
dober izkoristek vsakega direktnega 
sončnega žarka, kot tudi difuznega 
obsevanja. V zimskih mesecih, oziro-
ma v obdobjih brez sončnega obseva-
nja, sistem deluje kot klasična toplo-
tna črpalka tipa zrak-voda. V mesecih, 
ko energija sonca popolnoma pokrije 
potrebe po ogrevanju, pa sistem po-

sOLARNA TOPLOTNA 
ČRPALKA
Solarna revolucija se imenuje SOLAR COMPLEET
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powered by Danfoss

Solarna revolucija se imenuje SONNENKRAFT SOLAR COMPLEET:

OgREvANjE z MOČjO 
SONCA!
Prvič pod soncem
Solarna toplotna črpalka je vaša pot v energetsko neod-
visnost
 
■ Neodvisnost od fosilnih goriv - SOLAR COMPLEET 100% 
 ogrevanje z energijo sonca in toploto iz okolice
■ Visoki sistemski izkoristki - do 25% izboljšanje sistemskega 
 izkoristka v primerjavi z dosedanjimi sistemi
■ Brez potrebe po globinskem vrtanju in zemeljskih gradbenih delih - 
 prihranek časa in denarja pri pridobivanju dokumentacije
■ Znebite se skladišča goriva - prihranite pri gradnji in skladiščenju kuriva
■ Enostavna montaža - plug & flow sistem z modularno zgradbo
■ COMPLEET sistem se po želji kombinira z vsakim  
 drugim virom energije
■ SOLAR COMPLEET prinaša  
 revolucijo - ekskluzivno pri  
 SONNENKRAFT-u

www.sonnenkraft.si

Premierna predstavitev na sejmu 

ENERGETIKA v Celju (18.5-21.5)

stane avtonomni solarni ogrevalni sis-
tem brez podpore toplotne črpalke.

Omembe vredno je tudi to, da 
so vse uporabljene obtočne črpalke v 
sistemu energijsko varčne in spadajo 
v energijski razred A. Izjema je le čr-
palka na modulu za svežo vodo zara-
di majhnega števila ur obratovanja in 
velikega števila vklopov in izklopov. 

S sistemom solar COMPLEET je 
podjetje SONNENKRAFT naredilo ve-
lik korak v prihodnost ogrevanja in si 
s tem zagotovilo bistveno prednost 
pred ostalimi proizvajalci tovrstnih 
kombiniranih ogrevalnih sistemov. Solarna aktivna hiša v šentvidu na avstrijskem Koroškem 
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Eden najpomembnejših dejavni-
kov, od katerega sta odvisna ugodno 
počutje in sposobnost koncentracije 
za delo v prostoru, pa naj bo to bivalni 
ali delovni prostor, je kakovost zraka. 
Slab zrak je tipičen pojav v prostorih, ki 
nimajo urejenega prezračevanja ali pa 
je slabo urejeno. V takšnih prostorih 
se pojavljajo povišana temperatura 
zraka, visoka koncentracija ogljikovega 
dioksida, vlage, pomanjkanje kisika, 
neprijetne vonjave, ponekod pa tudi 
povišana koncentracija radona. Bivanje 
v takih prostorih ni le prijetno, ampak 
lahko celo škodljivo. Na žalost je v 
uporabi veliko novih ali pa renoviranih 
objektov, ki imajo popolnoma zrakote-
sna okna in druge elemente, kar je zelo 
pozitivno zaradi zmanjšanja toplotnih 
izgub, negativna stran pa je, da ni več 
naravnega prezračevanja, ki nam je 
v preteklosti zagotavljalo potrebno 
minimalno kvaliteto zraka. Po splošno 
znanih normativih je treba zagotoviti 
najmanj enkratno menjavo zraka na dve 
uri, kar v praksi pomeni odprto okno od 
5 do 7 minut na uro v vsaki sobi. Tolikšna 
menjava zraka je lahko tudi energijsko 
potratna, vendar pa spremenljiva, če 
izkoriščamo odpadno toploto s sistemi 
prezračevanja.

Zehnder – Comfosystems:
Prav zaradi zgoraj navedenih pro-

blemov zaradi slabega prezračevanja, 
je priznano nemško podjetje Zehnder 
razvilo vrhunske prezračevalne na-
prave, ki vračajo toploto izrabljenega 
zraka svežemu zraku. Tako napravo 
imenujemo REKUPERATOR. V bistvu gre 
za kompaktno prezračevalno napravo, 

ki po zaslugi posebnega toplotnega 
prenosnika vrača tudi do 95 % toplote 
odpadnega zraka. S takim načinom pre-
zračevanja si zagotovimo vedno svež 
in kvaliteten zrak v prostoru, pri tem 
pa izgubimo le 5 ali nekaj več odstot-
kov dragocene toplotne energije. Za 
primerjavo lahko povemo, da imamo 
pri prezračevanju z odpiranjem oken 
ali ventilatorji 100 – odstotno toplotno 
izgubo. Električna poraba za delovanje 
rekuperatorja je minimalna glede na 
rezultat, ki ga dobimo.

Podjetje Zehnder Gmbh je glede 
na različne potrebe uporabnikov in nji-
hovih objektov pripravilo več naprav za 
centralno prezračevanje in vse potreb-
ne cevne ter distribucijske elemente, 
obenem pa tudi razvilo naprave za 
lokalno prezračevanje, pri katerih cevo-
vodi za transport zraka niso potrebni ali 
pa so zelo kratki, zato je tudi montaža 
zelo enostavna in poceni.

Centralna hišna  
prezračevalna naprava – 
rekuperator ComfoAir 350

Predstavljamo vam visoko kvali-
tetno prezračevalno napravo Zehnder 
ComfoAir 350, ki je namenjena tako 
stanovanjskim kot tudi poslovnim 
objektom, saj združuje največje udo-
bje, preprosto uporabo in visoko učin-

kovitost. Naprava je namenjena tako 
vgradnji v nove objekte kakor tudi v 
že obstoječe stavbe, če je le mogoče 
najti rešitev za cevni razvod. V našem 
prodajnem programu imamo dva 
cevna sistema, ki imata tudi higienski 
certifikat. Prvi cevni sistem je z okro-
glimi gibljivimi cevmi, drugi sistem pa 
sestavljajo ovalne gibljive cevi. Glavna 
prednost slednjega je višina cevi le 5 
cm, zaradi česar ga je mogoče uporabiti 
tudi tam, kjer nimamo dovolj prostora 
za okrogle cevi. Cevi se lahko vgradijo 
v predel izolacije v tlakih, podometno v 
stenah, v izolirani del podstrešja ali pa 
celo v prvo plast fasade.

Glavne prednosti  
rekuperatorja ComfoAir 350:

 y povrne do 95 % toplote,
 y izredno majhna poraba električne 

energije – le 0,29 W/m3,
 y ima certifikat nemške institucije 

PASSIVHAUS.

Kako deluje ComfoAir 350?
Naprava zajema iz prostora iz-

rabljen in topel zrak, mu odvzame to-
ploto in ga odvede ven. Sočasno sesa 
iz zunanjosti svež in ponavadi hladnejši 
zrak, ga prefiltrira, prenese nanj odpa-
dno toploto in ga s tem segreje, nato 
pa vpihava v prostor pri skoraj sobni 
temperaturi.

PREZRAČEVANJE  
Z mINImALNImI  
TOPLOTNImI IZGUBAmI
Zakaj je potrebno prezračevanje?
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Prednosti/lastnosti  
naprave ComfoAir 350:

 y maksimalen pretok zraka 400 
m3/h (pri 100 Pa),

 y nazivni pretok zraka 350 m3/h (pri 
225 Pa),

 y učinkovitost prenosnika toplote 
do 95 %,

 y nizka poraba energije – le 0,29 W/m3,
 y vgrajen proti prašni filter, možnost 

dokupa hepa filtra,
 y upravljalnik z vgradnjo na steno 

(možnost nakupa brezžičnega upra-
vljalnika),

 y nadzor nad količino zraka (8 hi-
trosti EC ventilatorja),

 y funkcija prostega hlajenja poleti 
– 100-odstotni obvod, 

 y funkcija za usklajeno delovanje s 
kaminom,

 y funkcija za začasno močnejše de-

lovanje – povezava s kopalnico, kuhinjo, 
WC-jem.., 

 y možnost povezave s kuhinjsko 
napo,

 y zaščita proti zamrzovanju – pasiv-
na ali aktivna,

 y opcijsko je mogoč priklop na ze-
meljski kolektor (zračni ali tekočinski) za 
pasivno hlajenje in ogrevanje,

 y dimenzije v mm: višina 850, širina 
625, globina 572, masa v kg: 35

1 4

2 5

3 6

1

2 5

3 6

1  Flat 51 cev: zunanja rebrasta, stabilna plast z -notranjo gladko površino za vgradnjo v  
 betonsko osnovo. Dobava v zvitku.
2  Zaskočna objemka služi spajanju dveh Zehnder
 Comfotube Flat 51 cevi.Zatesnitev s pomočjo O-spon in namestitvenega drsnika.
3  CLF izpust zraka je predviden za vgradnjo v zid ali v tla in za namestitev CLF rešetke
4  Flat 51-6 razdelilnik – razdelilni element, ki služi kot element za prezračevanje ali razvod  
 prezračevalnih kanalov.
5  Flat 51 regulator pretoka je namenjen ročnemu uravnavanju posameznih  
 prezračevalnih kanalov.Regulacija poteka brezstopenjsko.
6  CLFR izpust zraka se uporablja v kombinaciji z Zehnder Venezia okroglimi ali Zehnder  
 ploščatimi ventili.

1 Zehnder Comfotube prezračevalna cev: zunanja rebrasta in notranja gladka površina za  
 vgradnjo v betonsko osnovo. Dobava v zvitku.
2 Zaskočna objemka za testno prileganje dveh Zehnder Comfotube cevi za konstantno  
 vzdrževanje pretočnega obsega. 
3 Ohišje za dovod/odvod zraka z montažnim kotnikom, identičen za vse prezračevalne  
 rešetke. Omogoča priklop Zehnder Comfotube cevi s pomočjo namestitvenega drsnika.
4 Enota za izmenjavo in zbiranje deluje hkrati protihrupno in onemogoča prenos zvoka  
 med prostori (telefonija).
5 Montažna plošča se pritrdi na opaž in s pomočjo namestitvenega drsnika priklopi na  
 Zehnder Comfotube cev.
6 Zehnder Comfotube protihrupni element za zračno povezavo med prostori za dovod in  
 odvod zraka.

4

MONTAžNI MATERIAL MONTAžNI MATERIAL
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V vse večji energetski in ekološki krizi, ob nenehnem 
zviševanju cen energentov, je smiselno iskati varčne siste-
me, s katerimi je mogoče znižati stroške in hkrati skrbeti za 
okolje. 

Med take ekonomične sisteme prištevamo med dru-
gim tudi solarni sistem, ki ga štejemo med obnovljive vire 
energije. Za sistem, kot alternativa tradicionalnim sistemom 
ogrevanja, je doma in v svetu vse več zanimanja. 

Z intenzivno raziskavo in inovativno tehnologijo pro-
izvodnje je Armacell za te sisteme posebej razvil Armaflex 
DuoSolar , HT/Armaflex S.

Predizolirani cevni sistem  
za solarne sisteme 

V primerjavi s tra dicionalnimi elastomeri, je za novi Ar-
maflex DuoSolar značilna bolj fina penasta struktura. Zara-
di mikroce lične strukture, je izolacijski material dimenzijsko 
bolj stabilen in se njim lažje rokuje. 

Armaflex DuoSolar je energijsko učinkovit, s toplotno 
prevodnostjo  λ

0°C 
= 0,038 W/(mK). 

Izo lacijski material učinkovito zmanjša izgube toplote 
med prenosom sprejemnika sončne energije v hranilnik to-
plote. Difuzijska upornost vodne pare znaša μ ≥ 4000, kar 
pomeni da je tudi material opti malno zaščiten proti pro-
diranju vlage.

Armaflex DuoSolar proizvodi se dobavljajo z zaščitno 
folijo, od porno na UV in trganje, ki preprečuje poškodbe 
celo v zahtevnih instalacijah (na primer v dimnikih, skozi ka-
tere so že nape ljane različne cevi in kabli).

Novi dodatek je spojni sistem, ki je bil posebej raz-
vit za instalacije Armaflex DuoSolar VA. S tem proizvodom 
se predhodno izolirana cev iz nerjavečega jekla lahko hitro 
spoji v solarni sistem, brez pomoči specialnih orodij. Sistem 
je tako enostaven, da so napake pri montaži izključene. Tes-
nilo kovina - kovina je izvedeno tako, da tesni tudi po neka-
jkratnem montiranju in demontiranju.

Armaflex DuoSolar je na razpolago v izvedbi s pred-

hodno izolirano cevjo iz nerjavečega jekla (Armaflex Duo-
Solar VA) ali iz bakrene cevi (Armaflex DuoSolar CU). Zara-
di patentiranega hitro spojnega - raz klopnega sistema, se 
predhodno izolirane cevi in cevke med montažo montira-
jo in demontirajo, brez poškodb zaščitne folije oz izolacije. 
Proizvodnja predhodno izoliranih cevi je nadzorovana, kar 
zagotavlja stalno viso ko kvaliteto.

VISOKOTEMPERATURNI  
IZOLACIJSKI MATERIAL S čVRSTO OBLOGO 
ZA SOLARNE SISTEME

S proizvodom HT/Armaflex S Armacell razširja ponud-
bo izolacijskih materialov za solarne sisteme. Proizvod je na-
menjen za instalacije kjer se predizolirani proizvodi ne mo-
rejo uporabiti oziroma kjer se zahteva bela ali črna obloga 
iz estetskih razlogov. 

Novi proizvod je narejen iz testiranega in  preizkuše-
nega izolacijskega materiala HT/Armaflex. Material z zapr-
tocelično strukturo, na osnovi sintetične gume ščiti solar-
ne instalacije pred prodorom vlage in povečuje energijsko 
učinkovitost celotnega sistema. S toplotno prevodnostjo 
l0°C = 0.038 [W/m∙K] HT/Armaflex S učinkovito zmanjšuje 
toplotne izgube v povezavi med solarnim kolektorjem in 
zalogovnikom. Zahvaljujoč zaprtocelični strukturi, vlaga ne 
more predreti izolacije, kar dolgoročno ščiti instalacijo pred 
korozijo. 

Obložna folija iz ekstrudiranega polyefina daje proi-
zvodu dodatno zaščito pred mehanskim poškodbam. Je UV 

DuoSolar

Z uporabo Armaflex DuoSolar  

sistema se poveča učinkovitost 

celo tnega solarnega sistema.

S
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  za visoko temperaturne instalacije do +150° C 

  obloga odporna proti UV, sončnim in vremenskim  
 vplivom 

 

DuoSolar

Solarni sistemi - učinkovitost   
zunanjih instalacij

Armacell je proizvajalec tehničnih pen in je v 

svetu vodilen na trgu fle ksibilnih  

izolacijskih materialov. V finančnem letu 2008 

je firma imela letni promet okoli 437  

milijonov €.

Skupina podjetij ima 19 tovarn v 12 državah, 

tudi na Kitajskem, Avstraliji, Severni in Juž-

ni Ameriki. Sedež firme je v Műnstru v Nemči-

ji. Neodvisno od ARMAFLEx - a, vodilne znam-

ke fleksibilnih izolacijskih materialov, približno 

2500 zaposlenih proizvaja tudi termoplastične 

izola cijske materiale, obložne materiale za izo-

lacijo, poseb ne pene za različne industrijske 

aplikacije, šport in prosti čas.

Ostale informacije  

so na voljo 

tudi na www.armacell.com. 

odporna in neobčutljiva na sončno svetlobo in vremenske 
situacije. HT/Armaflex S  se lahko uporablja v temperatur-
nem območju od -40°C  do +150 °C, kratkotrajno do +175 
°C. Material je brez PVC in CFC.

Zaradi visoke fleksibilnosti se HT/Armaflex S lahko in-
stalaira brez posebnega orodja. Standardno področje upo-
rabe so cevne instalacije ogrevanja in podporo solarnih sis-
temov. HT/Armaflex S je dostopen kot 2m cevi z debelino 13, 
20 in 30 mm z belo ali črno oblogo. 
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Predpostavimo, da investitor 
v fotovoltaično elektrarno moči 
500 kWp vloži milijon in pol evrov. 
Ob pričakovani proizvodnji elek-
trične energije se po njegovih iz-
računih investicija povrne v dobrih 
devetih letih. Kaj pa se zgodi v pri-
meru, da elektrarna ne bo obrato-
vala s pričakovanimi izpleni? 

V zadnjem času je bilo že veliko 
povedanega in napisanega o tem, da 
investicija v sončno elektrarno sama 
po sebi investitorju še ne zagotavlja 
varnosti naložbe in zanesljivega za-
služka. Slišati je bilo za primere, ko pri-
ključitev elektrarne v elektroenerget-
sko omrežje ni potekala brez zapletov. 
Na trgu se večkrat srečujemo z nere-
alnimi in pretiranimi napovedmi  pro-
izvodnje električne energije sončne 
elektrarne, kar investitorju navidezno 
krajša vračilni rok investicije. Na drugi 
strani pa se pogosto kot najpomemb-
nejši kriterij upošteva najnižja cena 
sistema. To ima za posledico vgra-
dnjo manj kakovostnih materialov in s 

tem povečan riziko za tehnične težave 
pri obratovanju elektrarne ter negati-
ven vpliv na življenjsko dobo. Sončna 
elektrarna mora učinkovito in zane-
sljivo obratovati vsaj 25 let!  

Investitorjeva težava je seveda v 
tem, da se posledice slabih odločitev 
pokažejo šele po nekajmesečnem ali 
celo nekajletnem obratovanju elek-
trarne. Takrat je za ukrepanje že veli-
ko prepozno ...

Kolikšna  je proizvedena 
električna energija  
glede na instalirano moč 
sončne elektrarne?

Ker je fotovoltaika v Sloveniji še 
sorazmerno novo področje, zaenkrat 
ni objavljenih dovolj relevantnih po-
datkov o dejanskih izmerjenih izko-
ristkih že izgrajenih objektov. 

V Robotini menimo, da je ključen 
podatek za oceno kakovosti sončne 
elektrarne prav proizvedena električ-
na energija na instalirano moč elek-
trarne. Po tem kriteriju se bodo elek-

trarne v prihodnosti delile na odlične, 
povprečne in slabe. 

Pri novo zgrajeni elektrarni je iz-
koristek najbolj odvisen od kakovosti 
projekta za izvedbo, kakovosti vgraje-
nih elementov in izvedbe. 

Sončna elektrarna ne rabi veli-
ko vzdrževanja, vendar pa pomanj-
kljivosti v delovanju zaradi napak in 
poškodb (veter, strela, napake v ele-
ktrični instalaciji, izpad posameznih 
celic, modulov, umazanija...) na dol-
gi rok povzročijo velik izpad prihod-
kov. Z vsakim izgubljenim odstotkom 
izkoristka elektrarne iz našega prime-
ra investitor v 15 letih izgubi skoraj 40 
tisoč evrov!

V elektrarni je vgrajenih skoraj 
tri tisoč fotovoltaičnih modulov. Kako 
lahko upravljalec v primeru napake 
ugotovi, kje je ta nastala? Kako lahko 
zagotovi zanesljivo in učinkovito de-
lovanje? Odgovor je uporaba central-
nega nadzornega sistema, ki celotno 
življenjsko dobo elektrarne 25 do 30 
let neprekinjeno 24 ur na dan in 365 
dni v letu nadzoruje delovanje elek-
trarne.

SPSS – Solar Plant  
Supervisory System

Robotina je razvila svoj sistem za 
nadzor sončnih elektrarn. Sestavljen 
je iz namensko razvitih elektronskih 
sklopov, aplikativne in komunikacij-
ske programske opreme ter spletne-
ga portala za prikaz rezultatov.

V svetu je več rešitev, ki zagota-
vljajo nadzor PV elektrarne. Prednost 
Robotininega pristopa je v tem, da v 
enovit sistem povezuje vse dejavnike, 
ki vplivajo na učinkovitost elektrarne. 

ZAGOTOVITE sI  
ZANEsLJIVO dELOVANJA 
IN VIsOKE IZKORIsTKE VAŠE 
sONČNE ELEKTRARNE!

Nadzor nad delovanjem sistema je bistvenega pomena za optimalne energijske donose, 
varnost fotonapetostnega sistema in zagotavljanje dolge življenske dobe vseh komponent 
fotonapetostnega sistema.
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String monitor box – 
povezava in nadzor serij 
fotovoltaičnih panelov

Pri fotovoltaičnih elektrarnah 
večjih moči je potrebno posamezne 
fotovoltaične panele najprej poveza-
ti v serijo (string), da dobimo dovolj 
visoko enosmerno napetost, nato pa 
te serije povežemo še paralelno, da 
pridobimo dovolj visoko moč. Te pa-
ralelne povezave je najbolje izvesti v 
omaricah čim bliže samim panelom. 
String monitor box poleg povezova-
nja stringov omogoča tudi njihov ce-
lovit nadzor:

 y priklop 10 ali 20 serij panelov ( do 
12A na serijo in največ 1000V),

 y zaščita posamezne serije pred 
prevelikim reverznim tokov v primeru 
okvare,

 y nadzor nad DC varovalkami,
 y prenapetostna zaščita z nadzira-

nim stanjem,
 y ločitev od ostalih naprav z DC 

odklopnikom z nadziranim stanjem,
 y meritev tokov v negativni in pozi-

tivni veji vsakega stringa,
 y meritev napetosti vsakega stringa,
 y meritev notranje temperature v 

omarici,
 y priklop zunanjih senzorjev (refe-

renčna celica osvetljenosti, zunanja 
temperatura, ...)

 y detekcija kraje PV modulov,
 y signalizacija mesta napake s po-

močjo vgrajenih LED svetilk.
Preko komunikacijskih vodov se vsi 

podatki prenašajo na centralno pro-
cesno enoto.

Solar Controler Unit – 
kontrolna enota sončne 
elektrarne

Na centralno kontrolno enoto je 
možno priključiti do 20 omaric String 
Monitor Box. Za večje elektrane lahko 
praktično poljubno dodajamo doda-
tne kontrolne enote, kar nam omo-
goča zelo podroben in celovit nadzor 
zelo velikih sistemov.

Na centalno enoto priključimo, 
poleg serij fotvoltaičnih panelov, tudi 
vse ostale pomembe elemente elek-
trarne: 

- razsmernik z vsemi podatki o delo-
vanju in izkoristkih, 

- merilno mesto z oddano električno 
energijo v omrežje,

- ločilno mesto s kontrolo statusa,

- transformator,
- stanje vseh ostalih pomembnih pa-

rametrov sončne elektrarne (električ-
ne veličine, stanje opreme in pogojev 
delovanja)

Sistem nadzira izkoristek elek-
trarne glede na osvetljenost refe-
renčne sončne celice, meri in zapisuje 
proizvedeno električno energijo in 
druge ključne parametre. Upravljalec 
elektrarne ima tako  vse potrebne in-
formacije za nadzor delovanja in na-
črtovanje vzdrževanja. Do podatkov 
lahko dostopa lokalno, preko interne-
ta ali GSM aparata, pa tudi daljinsko 
preko Etherneta s katerekoli lokacije 
na svetu. 

Prodor na  
mednarodne trge

Novost Robotina z uspehom 
predstavlja na fotovoltaičnih sejmih 
po svetu. Pred kratkim smo od japon-
skega partnerja pridobili naročilo za 
postavitev nadzornega sistema za 
10 MW fotovoltaično elektrarno na 
Tajvanu. 

V državah, kjer ima fotovoltaika 
daljšo tradicijo kot pri nas, se zelo do-
bro zavedajo naslednjega pomemb-
nega dejstva: strošek nadzornega 
sistema je v primerjavi z vrednostjo 
fotovoltaične elektrarne praktično za-
nemarljiv, predstavlja pa bistven ele-
ment zanesljivosti njenega delovanja 
in s tem zagotavlja varnost naložbe 
preko celotnega življenskega ciklusa.
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1. Uvod 
1.1.Osnovno o enosmernih tokokrogih

Na sliki 1 je prikazana osnovna shema DC tokokroga. 
Vir enosmerne napetosti (d.c.), tuljava (z induktivnostjo L) in 
upor z upornostjo R so zaporedno vezani v tokokrog, kamor 
je vključena nadtokovna zaščitna naprava, torej varovalka 
ali odklopnik 

V primeru napake-kratkega stika, tok v vezju naraste 
po eksponentni krivulji, kot je prikazano na grafu A slike 
2. Matematično lahko naraščanje toka v vezju zapišemo z 
enačbo: 

i=IA • (1-e-(L/R)t) 
Vrednost razpoložljivega toka IA, (običajno imenova-

nega tudi pričakovani tok kratkega stika oz. »prospektivni 
tok« IP ) je določena po ohmovem zakonu IA=U/R, vrednost 
L/R= Τ= časovna konstanta. Gornja enačba pokaže vpliv 
konstante L/R na talilni čas varovalke, ker je 

di/dt = U/L = IA / Τ 
Sledi torej, da čim večja je časovna konstanta L/R, tem 

nižji je odvod toka po času di/dt in daljši je čas naraščanja 
toka do maksimalne vrednosti. 

V grafu B slike2 je zaradi nižje induktivnosti naraščanje 
toka hitrejše in talilni čas je krajši v primerjavi z razmerami 
v grafu C slike 2, kjer je prikazan primer naraščanja toka pri 
veliki časovni konstanti. 

1.2. Analiza prekinitve enosmernega  
toka v različnih zaščitnih napravah 

Obnašanje zaščitnih naprav v kratkostičnem področju 
je opisano v (1). Nazorno so prikazane razmere ob izklopu 
izmeničnega kratkostičnega toka in principi ustvarjanja ob-
ločne napetosti, ki povzroči omejitev kratkostičnega toka. 
Na sliki 3 in sliki 4 so prikazane električne razmere v varovalki 
in odklopniku, ki veljajo za izmenični tok. 

V obeh primerih gre za izrazit pojav tokovne omejitve, 
ki znižuje vrednost maksimalnega prehodnega toka. Kljub 
temu pa obstajajo razlike v pojavu ustvarjanja obločne 
napetosti. Pri varovalkah je obločna napetost odvisna od 
konstrukcijskih parametrov talilnega elementa, pogojev 
gašenja obloka in od velikosti toka. Pri odklopnikih pa je 
obločna napetost odvisna od hitrosti odpiranja kontaktov 
in obločne komore, predvsem števila plošč v komori. 

Primerjava obeh principov daje pomemben zaključek. 
Ker se pri varovalki sorazmerno z velikostjo kratkostičnega 
toka povečuje tudi obločna napetost, se pri varovalki pojav 
omejitve toka s tem pospešuje. Pri odklopniku pa je višina 
obločne napetosti v dobršni meri odvisna od števila plošč 
v komori, zato se z višanjem kratkostičnega toka tokovna 
omejitev ne pospešuje. Skratka, zgornja meja kratkostične 
spodobnosti je pri varovalkah višja kot pri odklopnikih. 

Dvig oziroma porast kratkostičnega toka v izmeničnih 
sistemih je seveda sinusne narave frekvence 50Hz, njegov 
trenutni potek je, poenostavljeno rečeno, odvisen od veli-
kosti pričakovanega toka kratkega stika, od cosφ in trenutka 
pojava kratkega stika. Dejstvo, da tok v ritmu 50Hz prehaja 
vrednost 0, je izkoriščeno za dokončno ugasnitev obloka. 

PRImERJAVA dELOVANJA 
OdKLOPNIKOV IN VAROVALK 
V ENOsmERNIH TOKOKROGIH 
Avtorji: mag. Mitja Koprivšek, Matija Strehar, Viktor Martinčič, 
Peter Klenovšek, Branko Pesan

Slika 1

Slika 2

Slika 3 Slika 4
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Na drugi strani pa je dvig toka enosmernega kratko-
stičnega toka odvisen od časovne konstante tokokroga, kot 
je to opisano v uvodu. časovna konstanta je sorazmerna s 
količino magnetne energije, shranjene v tokokrogu ob 
trenutku nastanka kratkega stika. To energijo pa mora za-
ščitna naprava na primeren način obvladati (oblok) in jo v 
fazi izklopa v celoti prenesti na svoja ramena. Torej lahko 
rečemo, da je izklop težje obvladljiv, če je vrednost časovne 
konstante večja. Tipične vrednosti časovne konstante za 
pretežno omske tokokroge so v okviru vrednosti do 2msek, 
pretežno induktivni tokokrogi pa imajo časovno konstanto 
večjo od 15msek. 

Primerjalno gledano lahko tudi rečemo, da je kratko-
stična sposobnost neke zaščitne naprave večja v izmeničnih 

tokokrogih, kot če isto napravo vključimo v enosmerni to-
kokrog. 

Slika 5 prikazuje poenostavljen potek napetosti in toka 
pri nastanku enosmernega kratkega stika. 

V 1. fazi, torej v fazi nastanka kratkega stika, tok na-
rašča v skladu s časovno konstanto in ostalimi parametri 
tokokroga. Ko zaščitna naprava zazna nadtok, se začne 
2.faza. V tej fazi pa se po že omenjenih principih vzpostavi 
visoka obločna napetost, ki mora trajati tako dolgo, da se 
tok povsem prekine. 

2. Splošno o uporabi zaščitnih naprav v 
DC tokokrogih 

Osnovni pogoj za uporabo zaščitne naprave v DC 
tokokrogih je, da je ta naprava sposobna hitre omejitve 
kratkostičnega toka. Torej lahko uporabimo v ta namen 
naslednje naprave: 

 y - taljive varovalke po SIST EN 60269 

 y - inštalacijske odklopnike po SIST EN60898 

 y - močnostne odklopnike po SIST EN 60947 

Obravnavane bodo naslednje zaščitne naprave: taljive 
varovalke tipa NV, inštalacijski odklopniki ETIMAT in kom-
paktna močnostna stikala ETIBREAK. 

Slika 5
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2.1. Taljive varovalke NV za  
enosmerne tokokroge: 

V nadaljevanju so navedeni podatki za taljivi vložek NV 
1C-DC, nazivnega toka 160A in nazivno napetost Un= 400V 
DC. Preskus je bil izveden pri preskusni napetosti 444V DC in 
pri dveh vrednostih pričakovanega toka kratkega stika 12kA 
in 6kA. časovna konstanta je bila več kot 16msek. Tabela 1 
podrobneje prikazuje izmerjene rezultate. Dva preskusa sta 
bila izvedena pri 12,7kA, dva pa pri 5.9kA. 

 U, povratna napetost 

Uobl, obločna napetost 

1.Faza: nastanek in zaznavanje kratkega stika 
2.Faza: omejevanja toka kratkega stika 

Nr Ip
(kA)

Up
(V)

T
(msek)

Id
(kA)

Uobl
(V)

tt
(msek)

tc
(msek)

∫i2dtt
A

2
sek10

3

∫i2dtc
A

2
sek10

3

1 12.7 444 16.5 3.65 878 6.00 66.0 23.4 61.9

2 12.7 444 16.5 3.69 853 6.00 73.0 24.1 61.8

3 5.9 444 16.5 2.9 777 10.0 32.00 27.2 87.7

4 5.9 444 16.5 3.0 713 9.0 30.0 27.1 91.6

Tabela 1 

Preskus pri 12kA si s pomočjo tabele 1 pod točko 1 in 
2 ter na podlagi diagrama na sliki 6 razlagamo na naslednji 
način: 

 y omejitev toka je zelo velika, saj je z 12.7kA omejen na 
3.65kA, 

 y obločna napetost je zelo velika 878V, kar povzroča to 
omejitev toka 

 y skupni čas izklopa je sicer relativno dolg, 69msek, 
vendar  pa je celotni integral prepuščene energije relativno 
nizek 61.9 A

2
sek10

3
, 

Preskus pri 6kA pa si razlagamo na naslednji način 
(slika7): 

 y omejitev toka je prav tako velika, s 6kA na 2.9kA, 
 y obločna napetost je nižja za 100V, kar ima za posledico 

manjše razmerje med Ip in Id 
 y skupni čas izklopa je krajši, kar je zaradi nižjega Ip 

razumljivo, 
 y celotni integral prepuščene energije je sicer malce višji 

87.7 A2sek103 , vendar povsem primerljiv z rezultatom pri 
12kA 

Sklep: NV 1C-DC taljiva varovalka v DC tokokrogih de-
luje z izjemno kratkostično sposobnostjo, oz. ima visoko iz-
klopno zmogljivost. Zato imajo NV DC varovalke deklarirano 

zelo visoko DC izklopno zmogljivost. Na sliki 7 je prikazana 
NV00DC 125A, ki ima nazivno izklopno zmogljivost 50kA pri 
časovni konstanti 20 m sek.

2.2. Inštalacijski odklopniki ETIMAT DC za 
enosmerne tokokroge: 

Inštalacijski odklopniki ETIMAT DC imajo za dosega-
nje visoke kratkostične sposobnosti v svojem kontaktnem 
sklopu poseben sistem za gašenje obloka. Zato imajo v 
nasprotju z NV DC varovalkami označeno polariteto. Zaradi 
tega jih lahko uporabljamo samo v DC tokokrogih. Na sliki 
9 so prikazane kombinacije posameznih vezav z enopolnim 
ali dvopolnim odklopnikom ETIMAT DC. 

Nr Ip 
(kA) 

Up 
(V) 

T 
(msek) vklop Id 

(kA) 
Uobl 
(V) 

t
t

(msek)
tc 

(msek) 
∫i2dtc 

A
2
sek10

3

1 6.11 236 12.1 O 1.58 422 9.10 9.12

2 6.11 236 12.1 CO 1.58 361 10.7 9.35

3 6.11 236 12.1 CO 1.57 379 9.50 9.30 

Tabela 2 

V tabeli 2 so podatki preskušanja enega vzorca ETI-
MAT DC 1pC63A. V teh pogojih gre prav tako za zelo dobro 
tokovno omejitev kratkostičnega toka. Vendar pa primerja-

Slika 6

Slika 7

Slika 7 Slika 8

Slika 9
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va z NV DC kaže, da ima varovalka bistveno višjo izklopno 
zmogljivost. To lahko vidimo tudi iz oscilograma na sliki 
10, ki jasno pove, da v primeru višjega pričakovanega toka 
kratkega stika, obločna napetost ne bi narasla na takšne 
vrednosti kot pri varovalkah, kar pomeni, da je kratkostična 
sposobnost ETIMAT DC nižja od varovalk. Seveda pa ima 
odklopnik neko drugo pomembno lastnost, to je ponovni 
oz. večkratni vklop. 

2.3. Kompaktni močnostni odklopniki 
ETIBREAK: 

Kompaktni močnostni odklopniki so primerni za upo-
rabo v DC tokokrogih, vendar le v primeru, če imajo vgrajen 
klasičen termo-bimetalni in elektromagnetni sprožnik. Gre 
za odklopnik, ki je primeren tako za uporabo AC in DC to-
kokrogih, 

Odklopniki, ki imajo vgrajen mikroprocesorski sistem, 
niso primerni za uporabo v DC razmerah. V nadaljevanju je 
prikazan način priključevanja in nekaj podatkov o kratko-
stični sposobnosti za tip ETIBREAK 125AF. Lahko se uporabi 
samo en pol, lahko pa tudi več zaporedno vezanih polov. 
Najbolj običajna je vezava na sliki 11. 

Iz sheme je jasno razvidno, da sta uporabljena dva 
pola odklopnika, skrajno levi in skrajno desni. Podatki za 
preskus servisne kratkostične sposobnosti so naslednji. 

Nr Ip 
(kA) 

Up 
(V) 

T 
(msek) vklop Id 

(kA) 
Uobl 
(V) 

t
t

(msek)
tc 

(msek) 
∫i2dtc 

A
2
sek10

3

In=125A
Ics=19kA 19 275 17.7 O 6.83 / 23.10 / 

19 275 17.7 CO 6.89 / / 22.5 

19 275 17.7 CO 6.70 / / 21.2 

3. Sklep 
Iz navedenega sledi, da so vse tri zaščitne naprave pri-

merne za zaščito v enosmernih tokokrogih, pri čemer pa so 
med njimi bolj ali manj izražene nekatere značilnosti: 

- Taljive varovalke NV DC: 
 y imajo pri napetosti 400V najvišjo izklopno zmoglji-

vost, do 50kA, 
 y zelo uporabne so tudi pri višjih nazivnih napetostih, 

tudi do 1000V 
- Kompaktni močnostni odklopniki: 

 y so uporabni v DC tokokrogih samo v primeru, če so 
opremljeni s klasičnim termo-bimetalnim in magnetnim 
sprožnikom. V primeru mikroprocerske izvedbe DC upora-
ba ni mogoča, 

 y uporaba je možna pri relativno nizkih nazivnih nape-
tostih do 250V 

- ETIMAT DC: 
 y je uporaben v tokokrogih, kjer je polariteta vedno ista 
 y do nazivnega toka 63A DC, primeren za »lažje« toko-

kroge do 220V, oz. 440V dvopolno.

Navedba virov: 
(1) M. Koprivšek, Nizkonapetostne varovalke in odklopniki, primerjava 
delovanja v pogojih visokih kratkostičnih tokov, Kotnikovi dnevi 2003, 

(2) V. Martinčič, M. Koprivšek, B. Pesan, Kratkostična zaščita v tokokrogih 
z enosmerno napetostjo, Kotnikovi dnevi 2007, 

(3) Tehnični podatki in merilna poročila ETI d.d. 

Slika 10

Slika 11 Slika 12

d.o.o.

TRGOVINA IN ZASTOPANJE d.o.o.
Pot za Bistrico 67, 1230 Domžale

Tel.: 00386- (0)1/7225-630, 7225-634
Fax: 00386- (0)1/7216-188

E-mail: alwagi@siol.net

Solarni sistemi

POSVETILO SE MI JE: ČAS JE ZA SONČNO ENERGIJO

www.alwagi.si
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Podjetje Kolektor Koling d. o. o. 
oziroma PC (poslovni center) Klimati-
zacija, ki se v okviru podjetja ukvarja 
z načrtovanjem in izdelavo klimatskih 
naprav, je avgusta v pooblaščenem 
laboratoriju Referata Klima und Lu-
fttechnik, ki je v sestavu TÜV SÜD 
Industrie service GmbH iz Münchena, 
opravilo  meritve svojih klimatskih na-
prav, in sicer po zahtevah standarda 
EN 1886.

Naj zahteve standarda in dose-
žene rezultate strnem v nekaj točkah: 

Meritve, ki smo jih opravljali so 
zajemale ugotavljanje mehanske sta-
bilnosti ohišja oziroma  deformacije 
ohišja pri pogojih merjenja (podtlak 
1000 Pa, nadtlak 1000 Pa, stalne de-
formacije pri podtlaku in nadlaku 

TEsTIRANJE  
KLImATsKIH NAPRAV  
POdJETJA KOLEKTOR  
KOLING PO EN 1886

2500 Pa). Meritve so pokazale, da so 
klimatske naprave podjetja Kolektor 
Koling uvrščene v najvišji razred, tj. 
D1, ki ga določa standard.

Po protokolu standarda smo iz-
vedli tudi meritve zračne prepustnosti 
ohišja, pri nadtlaku 700 Pa in podtla-
ku 400 Pa. Meritve so pokazale, da se 
glede na tesnost ohišja klimatskih na-
prav, naše uvrščajo v najkvalitetnejši 
razred L1.

Testirali smo tudi transmisijske 
izgube skozi ohišje klimatske napra-
ve. Po rezultatih, ki smo jih dobili, se 
klimatske naprave podjetja Kolektor 
Koling uvrščajo v razred T2 oziroma v 
drugi najkvalitetnejši razred po ome-
njenem standardu.

V drugi najkvalitetnejši razred 

po standardu EN 1886 sodijo naše 
naprave tudi glede na meritve toplo-
tnih mostov ohišja klimatske naprave, 
uvrščene so v kvalitetni razred TB2.

Opravljene so bile tudi meri-
tve zračnih propustnosti  ob vgraje-
nih filtrih, in sicer pri nadtlaku 400 Pa 
in podtlaku 400 Pa. Pri teh meritvah 
smo dosegli tako majhno zračno pro-
pustnost, da so naše klimatske napra-
ve uvrščene v najkvalitetnejši razred 
in da  lahko v naprave vgrajujemo fil-
tracijo F9 po standardu EN 779.

Glede na navedene meritve, ki 
smo jih opravili Nemčiji, lahko z goto-
vostjo trdimo, da klimatske naprave, 
ki jih izdeluje podjetje Kolektor Koling 
odlikuje: 

 y visoka kakovost izdelave klimat-
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skega ohišja z odličnimi mehanskimi 
ter toplotnimi in zvočnimi lastnostmi,

 y izredna tesnost ohišja (vrata in 
pokrovi), kjer je tesnjenje izvedeno v 
več stopnjah in dejstvo, da za toplo-
tno in zvočno izolacijo uporabljamo 
mineralno volno gostote  100 kg/m3, 
ki je izvedena  s pravokotno orientira-
nimi vlakni glede na površino. Volna 
je z obeh strani lepljena na stene 

pokrovov oz. vrat, kar daje  pokrovom  
ustrezno mehansko stabilnost.

če ocenimo rezultate meritev v 
laboratoriju v TÜV SÜD Industrie ser-
vice po standardu EN 1886, lahko za-
pišemo, da je ohišje klimatske naprave 
konstruirano in izdelano v visoki kva-
liteti, saj dosegamo rezultate, ki nas 
uvrščajo v nadpovprečne proizvajalce 
klimatskih naprav v svetovnem meri-

lu.  Vsekakor pa nas meritve uvrščajo 
v enega od najboljših slovenskih pro-
izvajalcev klimatskih naprav.

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem 
sodelavcem, ki so s svojim znanjem, 
prizadevanjem  in izkušnjami prispevali 
k uspešni realizaciji projekta.

Branko Gabrič

Nastavite si temperaturo po želji  
v posameznih prostorih

Na primer:

24 °C v kopalnici,
21 °C v dnevni sobi,
20 °C v kuhinji in
17 °C v spalnici.

Vzdrževanje enakomerne, želene temperature v po-
sameznem prostoru, je zelo enostavno. Termostatsko radi-
atorsko glavo Danfoss nastavite na želeno temperaturo in 
glava bo sama poskrbela za vse ostalo. Bolj zahtevni upo-
rabniki lahko z uporabo glave RA PLUS, ki ima prigrajen ele-
ktronski nastavljalnik, dodatno nastavite čas znižane tem-
perature, ločeno in samodejno za vsak prostor posebej. 
Nastavitev omogočata dva programa.

Značilnosti in prednosti:
 y enostavna montaža z zaskočnim priključkom glave na 

ventil,
 y večje ugodje s samodejno in natančno regulacijo tem-

perature prostora,
 y preprečevanje pregrevanja prostorov, zmanjšanje 

stroškov za energijo,
 y moderna oblika in dolga življenjska doba,
 y omogočanje nastavitve različne temperature v posa-

meznih prostorih,
 y omejevanje temperature,
 y dvojna regulacija – prednastavitev pretoka na ventilu,

PR AVO UdOBJE
pomeni - pravo temperaturo, kjer jo želimo in kadar jo želimo

Kopalnica ~ 24 C°

Spalnica ~ 17 C°

Kuhinja ~ 20 C°

Dnevna soba ~ 21 C°

Med vsemi termostatskimi glavami na svetu prihrani RA2000 največ  
energije, potrebne za ogrevanje prostorov
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Zmanjšanje stroškov za ogrevanje  
tudi do 20%

Z namestitvijo termostatskih radiatorskih ventilov in 
glav Danfoss se raba energije zmanjša, zato lahko pričaku-
jete znatne prihranke pri ogrevalnih stroških. Ugotovili bo-
ste, da se lahko bolje počutite in hkrati varčujete z energijo. 
Danfossova termostatska glava s termostatskim ventilom 
izkorišča vso ”prosto toploto” v vašem domu, to je toplota 
sončnega obsevanja, razsvetljave, kuhinjskih aparatov, ljudi 
ipd. Princip delovanja je enostaven: tipalo zaznava poviša-
no temperaturo prostora in s proporcionalnim zapiranjem 
ventila zmanjšuje pretok vode skozi radiator.

RA PLUS omogoča avtomatsko individualno znižanje temperature v 
prostorih, kadar jih ne uporabljate, v treh nastavljivih časovnih obdobjih 
dneva.

Danfoss  d.o.o.

Ulica Jožeta Jame 16

1210 Ljubljana-šentvid,  

Slovenija

Telefon:  01 582 04 22,  

 01 582 04 33

Telefax:  01 519 23 61

www.ogrevanje.danfoss.com

Modeli:

RA 2990 - plinsko polnjena termostatska glava
• zagotavlja točno nastavitev, v trenutku reagira na 

spremembo temperature, kar pomeni maksimalno izko-
riščanje vseh dodatnih virov energije “prosta toplota”.

RA PLUs je nadgradnja RA 2000, ki še dodatno po-
veča prihranek, saj glava skladno s programiranim ča-
som avtomatsko znižuje temperaturo v prostoru, ki ga 
trenutno ne uporabljate: npr. kadar ste odsotni od doma, 
ali v vaših delovnih prostorih izven delovnega časa.
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Razvoj na področju grad-

beništva je v zadnjih letih 

izjemen: novi materiali, nove 

rešitve, drzne oblike objek-

tov, prilagajanje gradnje 

klimatskim spremembam s 

pogledom v ne ravno rožna-

to prihodnost. Zahteva tako 

Evropske skupnosti kot tudi 

odločitev naše države je, da 

bomo v prihodnje gradili le 

nizkoenergijske objekte s 

poudarkom na varovanju 

okolja. Ravna ozelenjena 

streha prav gotovo spada v 

to vrsto ekološke gradnje.

Strešni vrt je tako v 
ekološkem smislu kot v 
smislu trajnosti naložba za 
prihodnost. 

Ekologi opozarjajo na drastične 
klimatske spremembe, zaradi katerih 
so strokovnjaki s področja arhitekture 
že začeli prilagajati arhitekturne ele-
mente objektov. Ravna streha, nekdaj 
uporabljana le pri stavbah v mestnih 
jedrih, pri poslovnih ter večetažnih 

stanovanjskih objektih, si zdaj zaradi 
svojih prednosti utira pot tudi na eno-
družinske hiše. Videz  urbane pokraji-
ne se je začel prilagajati vremenskim 
danostim (pogostejši viharji, toče, po-
plave…). 

Odločitev o OPTIMALNI 
ravni strehi 

Prihodnost ravnih streh je v OBR-
NJENIH, predvsem pa v OZELENJENIH 
OBRNJENIH RAVNIH strehah. Z ozele-
njeno streho vračamo naravno ravno-
težje, s sistemi, ki temeljijo na obrnje-
ni strehi, kot so topla OBRNJENA, DUO 
in DUO OPTIMO streha, pa zagotavlja-
mo trajnost, energijsko učinkovi-

tost, predvsem pa dodatne kvadra-
tne metre uporabne površine. 

Toplotna izolacija
Bistvenega pomena je izbor traj-

no toplotno učinkovite ter izredno tr-
dne toplotne izolacije, ki povsem za-
ščiti celotno površino hidroizolacije z 
zaključnim zidcem vred pred tempe-
raturnimi vplivi, UV sevanjem ter s tem 
pred prehitrim staranjem in propada-
njem materiala. Hkrati pa trdne toplo-
tno izolacijske plošče ščitijo hidroizo-
lacijsko membrano pred mehanskimi 
poškodbami. Tako trajnost kot traj-
no energijsko učinkovitost strešnemu 
konstrukcijskemu sklopu zagotavlja 
posebna toplotna izolacija iz ekstru-

PRIHOdNOsT:  
RAVNA, OBRNJENA  
IN OZELENJENA 

Izkoriščena ravna streha
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OZELENJENIH STREHAH

Brezplačna brošura o

>>> informacije, detajli in napotki za delotel. 07 39 39 525  -  nasvet@FIBRAN.si  -  www.FIBRAN.si

diranega polistirena FIBRANxps, edi-
na tovrstna izolacija, ki je proizvede-
na v Sloveniji. 

Najmanjša deklarirana tlačna tr-
dnost izolacije, ki se sme vgraditi v sis-
teme OBRNJENIH STREH, je 300 kPa 
(30 ton/m2), kar omogoča ne samo 
izvedbo terase ali celotnega parka, 
temveč se tovrstna streha lahko uredi 
tudi kot igrišče ali celo parkirišče, če je 
omogočen dostop. dodatnih brez-
plačnih kvadratnih metrov upo-
rabne površine se gotovo ne brani 
noben investitor.

Obrnjena ravna  
ozelenjena streha za 
pasivne hiše

Ekonomska upravičenost izbire 
enega od sistemov obrnjene strehe je 
zagotovljena tudi pri zelo dobro niz-
koenergijskih oziroma pasivnih hišah. 
če kje, se tu splača upoštevati načelo: 
nisem tako bogat, da bi poceni in krat-
koročno kupoval. Poleg nizkoenergij-
ske gradnje je v nekaterih ekološko 
bolj ozaveščenih državah ozelenjeva-
nje vsaj dela strešnih površin predpi-
sano z zakonom.

Kaj vse to pomeni  
za načrtovalca in  
investitorja? 

To predvsem pomeni, da mora-
jo tako projektanti kot izvajalci slediti 
razvoju ter se sproti izobraževati. Zelo 
težko je na eni strani ali v eni tabeli str-
niti vse, kar bi bilo treba vedeti o npr. 
ozelenjeni ravni strehi, zato se projek-
tanti in izvajalci udeležujejo izobra-
ževanj in posvetovanj s strokovnja-
ki s posameznih področij. O tematiki 
so napisane tudi obširnejše brošure 
ali pa se gradivo nahaja na spletnih 
straneh. 

Detajl izvedbe ekstenzivno ozelenjene ravne obrnjene strehe

Park na strehi

Navodila za gradnjo ter prikazane detajlne  
rešitve v risbah in slikah lahko najdete na naslovu 
www.FIBRAN.si.
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Naloga klimatsko prezračeval-
nega sistema je tudi ustrezna čistost 
dovedenega zraka. Za to poskrbijo 
zračni filtri.

Družba Astech je zračne filtre za 
svoje potrebe pri izvedbah vzdrževal-
nih in servisnih posegih na klimatsko 
prezračevalnih sistemih kupovala na 
domačem trgu. Ko kakovost domačih 
dobaviteljev več ni bila na ustreznem 
nivoju, smo se v družbi Astech odloči-
li, da pričnemo filtre izdelovati sami.

Kmalu so se pojavili tudi drugi 

AsTECH AVTOmATIZIRAL 
PROIZVOdNJO ZRAČNIH 
FILTROV

odjemalci zračnih filtrov, ki so bili na-
rejeni pri družbi Astech. Večinoma so 
bili to kupci, ki so želeli višjo kakovost 
in boljše dobavne roke.

Obstoječi proces izdelave zrač-
nih filtrov pa sčasoma ni več sledil 
rastočim naročilom, zato je ob koncu 
lanskega leta vodstvo družbe Astech 
sklenilo, da se proces izdelave spre-
meni.

Domače slovensko znanje je 
prevzelo nalogo izdelave stroja, ki bo 
samostojno izdelal zračni filter. Naloga 

je bila uspešno realizirana in postopek 
izdelave filtra poteka v družbi Astech 
sedaj avtomatizirano.

S svojo avtomatizirano linijo lah-
ko Astech cenovno konkurira ostalim 
dobaviteljem v Sloveniji, čigar proi-
zvodnja poteka nekje na Balkanu ali 
na Kitajskem. Kot redkemu slovenske-
mu proizvajalcu zračnih filtrov pa nam 
je uspelo prodreti tudi na evropski trg.

Znova se je dokazalo, da je prava 
rešitev v ustrezni tehnološki izboljšavi 
in ne v ceneni delovni sili.

ASTECH d.o.o.

Filtri v klimatih
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Stereotip varčevanja. 
Kdaj se bo investicija povrnila? Ni je stvari v hiši, ki bi 

prinašala dobiček, le od prezračevanja to pričakujemo.  Pa 
vendar je odgovor pozitiven. Da. Več kot pol investicije lah-
ko privarčujemo že na začetku. Namreč v prezračevani hiši 
oken ni potrebno odpirati. če jih ni potrebno odpirati, po-
tem ne potrebujejo dvojnih okvirjev, okovja, niti  komarni-
kov. Taka okna so varčnejša, saj vemo, da so večje toplotne 
izgube skozi okvir okna in ne skozi steklo.  Okna so lahko ve-
čja, ker je sicer velikost okna omejena s težo krila. Vsekakor 
je pa okno, katero se ne odpira, varnejše tako za otroke kot 
proti vlomilcem. Edini argument, ki vam še ostane za okna 
z okovjem  je čiščenje. 

 V prezračevani hiši, ki je vsaj malo izolirana in seveda 
zasenčena,  tudi ni potrebno dodatno hlajenje. Kar od stro-
ška za prezračevanje ostane, je pa povrnjeno že v prvih dneh 
bivanja v hiši, z bivalnim udobjem. 

Predsodek velike investicije. 
Pri tem je izredno pomembno, da se v primeru po-

manjkanja sredstev, odločimo za vgradnjo prezračevalnih 
cevi do kotlovnice, ali drugega za ta namen predvidenega 
prostora. Ta del skoraj več ne moremo imenovati investici-
ja, ker ne bomo porabili dosti več kot 1500 €. 

Hrup in prepih.
Stereotip, ki izhaja iz poznavanja ameriškega načina 

toplozračnega ogrevanja, katerega pa žal podpihujejo slabi 
izvajalci, je .  če je prezračevanje pravilno izvedeno, je popol-
noma neslišno in tudi pretoka zraka iz ventilov ni moč čuti-
ti. Pogoj za to sta visok izkoristek rekuperatorja in primerne 
količine dovedenega zraka. 

Stereotip čistoče zraka in cevi. 
Kakšna nesnaga in golazen vse se bo nabrala v prezra-

čevalnih ceveh? Nikakršna, vendar  ne čisto brez truda. Pogoj 
za čistočo v ceveh je čistoča filtrov in njihova redna menja-
va oz. vzdrževanje. Pogoj je tudi kvaliteta cevi, katera mora 
biti obvezno poleg ostalih zahtev antistatična, antibakterij-
ska in nevtralnega vonja. Vse cevi morajo biti obvezno spe-
ljane znotraj ovoja stavbe, torej na toplem. Zelo pomembna 

pa je seveda možnost čiščenja cevi, ki bo po izkušnjah se-
vernih sosedov potrebna po cca 10 – 15 letih obratovanja. 
Takrat bodo tisti z okroglimi cevmi na boljšem, saj jih lahko 
veliko lažje čistimo na različne načine.

Stereotip klavstrofobije. 
A potem pa ne bomo smeli odpirati oken? To je pogo-

sto vprašanje dam, ki so očitno zadolžene tudi za higieno 

sTEREOTIPI IN PREdsOdKI 
O PREZRAČEVANJU  
Z REKUPERACIJO

Antistatična in antibakterijska cev ter ostali elementi za distribucijo zraka
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zraka. Okno lahko odprete, da pokličete člane družine h ko-
silu, vendar okna ne puščate odprtega, ko vas ni. Kot ne pu-
stite teči vode v kopalnici, ko okopavate vrt.

Najpogostejše napake:
Vgradnja prezračevalne naprave, ki  ima možnost iz-

klopa. Prezračevanje mora delovati  neprekinjeno 24 ur 365 
dni tako ponoči ko spimo in rabimo svojih 20 m3 zraka/h /
osebo kot podnevi ko nas ni in hiša rabi 50 m3/h, da ne ustva-
ri »domačega vonja«. Glasne prezračevalne naprave posta-
nejo moteče in jih slej ko prej uporabnik izklopi, zato je hru-
pnost delovanja pomemben faktor.

Pogosta napaka je vgradnja naprave izven našega 
dosega. Morda se bomo celo spomnili, da je potrebno fil-
tre očistiti ali zamenjati, vendar če zato potrebujemo lestev,  
bomo poseg odlagali, dokler ne bomo ugotovili, da napra-
va deluje tudi z umazanim filtrom in da ga tako ali tako ni-
smo menjali že celo leto pa se še vedno vrti. 

Pretirano prezračevanje 
nam hišo suši. Pomembno je vedeti, da pozimi z izme-

njavo zraka dovedemo v hišo suh zrak. Ko smo doma, že z di-
hanjem izločamo pomembno količino vlage, nekaj pa tudi s 
pranjem, kuhanjem, likanjem, sušenjem in tuširanjem. Ko pa 
nas ni doma, ta izvor vlage usahne in takrat nam zrak jemlje 
akumulirano vlago iz sten hiše.  če torej v naši odsotnosti 
prezračujemo preveč, bomo akumulirano vlago zapravili in 
v preostalem času zime trpeli zaradi suhega zraka. V tem po-
gledu so zidane hiše zaradi večje akumulacije vode v zidu na 
boljšem, vendar to ne pomeni, da stranki ni potrebno nasta-
viti tedenske programske ure za minimalno prezračevanje v 
odsotnosti.  V tem pogledu nam je lahko v pomoč entalpij-

ski izmenjevalec, ki lahko vrne tudi do 50% vlage iz odpa-
dnega zraka, kar pa zopet ne pomeni da sedaj ni omejitve 
za pretok zraka. če pretiravamo s pretokom zraka, nam niti 
vlažilci zraka ne pomagajo. Zelo moramo biti pozorni tudi na 
to, da nizkocenovni entalpijski izmenjevalci  vračajo nekaj 
vlage na račun bistveno manjšega energijskega  izkoristka .

Vgradnja cevi, ki niso namenjene transportu 
svežega zraka. 

Vse prepogosto še slišimo, da je stranka cevi že vgradi-
la in rabi le še napravo. Potem pa ugotovimo, da so vgraje-
ne dobre stare kanalizacijske cevi.  Zrak v takih ceveh izgubi 
prepotrebne negativne ione, ni antistatična, ne antibakte-
rijska in v taki hiši je kljub prezračevanju potreba po odpira-
nju oken še vedno prisotna.

Pogosto najdemo prezračevalne sisteme, pri katerih 
zaradi varčevanja s cevmi  vpihujejo zrak kar nad vrati. 
Na ta način pride do kratkega stika, ker se zrak takoj po vsto-
pu v prostor tudi odpelje pod vrati ven. Da kljub temu do-
sežemo  kakšen rezultat, smo primorani povečevati količi-
no izmenjanega zraka, kar je potratno z vidika energije, kot 
seveda vlage, ki jo s tem preveč izgubimo.

Klasični protitočni in entalpijski rekuperator proizvajalca Helios

Nova generacija WATERsTAGE High Power toplo-
tnih črpalk zrak-voda, japonskega proizvajalca Fujitsu, 
so z vbrizgavanjem tekočine v kompresor (liquid injection)   
trenutno najboljše na trgu in korak ali dva pred konkurenco.  
Zaradi velike grelne moči in produciranja visoke temperatu-
re vode tudi ob zelo hladnih zimah, zadostijo vsem potre-
bam po ogrevanju in so primerne tudi za bolj mrzle regije.   

TOPLOTNA ČRPALKA WATERsTAGE je ekonomičen 
in čist sistem ogrevanja ali hlajenja, ki uporablja edinstveno 
tehnologijo toplotne črpalke. Fujitsu je v razvojnih labora-
torijih v mestu Kawasaki na Japonskem razvil tehnologijo, 
ki temelji na dolgoletnem raziskovanju in razvoju uporabe 

neomejenega zračno-termalnega vira toplote. Glavne pred-
nosti sistema Waterstage so nizki obratovalni stroški, čist in 
zdrav sistem, ki ne izloča škodljivih snovi, neprijetnih vonjav 
ali umazanije, tiho deluje , ima enostavno vzdrževanje in 
dolgo življenjsko dobo. S širokim spektrom ogrevalnih sis-
temov od talnega do radiatorskega gretja do produkcije  
sanitarne tople vode za gospodinjstvo ali za plavalni bazen 
je poskrbljeno za potrebe vsakega doma. Ta okolju prijazen 
sistem ima v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, plin ali 
druga goriva neprimerljivo manjše emisije CO

2
. Pri letnem 

povprečju emisij CO
2
 ima glede na gretje na plin približno 

65% manjše emisije CO
2
. 

TOPLOTNA ČRPALKA 
WATERsTAGE FUJITsU
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Pametno upravljanje in enostavne nastavitve de-
lovanja. Kontrola dveh ogrevalnih krogov, antilegionela 
funkcija, možnost vgradnje dodatnega daljinskega upra-
vljalnika, dnevni in tedenski časovnik (nastavljiv je na do 3 
časovne točke na dan in za vsak posamezen dan v tednu), 
časovnik ob počitnicah,  več programov sušenja estriha, ki 
omogočajo polaganje parketa že po 25 dnevih, 2 stopenj-
ska funkcija za znižanje glasnosti,  omejitev moči s Peak cut 
funkcijo.....pa so še dodatne prednosti.

Napredna liquid injection tehnologija s procesom 
tekočinskega vbrizgavanja proizvaja visoko kondenzacijsko 
temperaturo brez pregrevanja izhodnega plina med kom-
presijo. Kondenzacijska temperatura je zato višja od tem-
perature navadnega tokokroga, zato omogoča producira-
nje visoke temperature vode 60 °C od zunanje temperature 
-20 °C, brez uporabe dodatnih grelcev. Visoko grelno moč 
10,2 kW pri zelo nizkih zunanjih temperaturah -20 °C (model 
WOYK-112LAT z nazivno grelno močjo 11,2 kW) zmore brez 
uporabe dodatnih grelcev. Boljše grelno število  je omogo-
čeno z liquid injection tehnologijo, optimizacijo kontrole 
freonskega kroga z dvojnimi senzorji in V-PAM in DC inver-
tersko tehnologijo. S tem je zagotovljena visoka učinkovi-
tost gretja in optimalno delovanje naprave. 

Notranja enota: V notranjem modulu je 25 litrski hra-
nilnik toplote iz nerjaveče pločevine, v njem pa je vgrajen 
optimizirani koaksialni toplotni prenosnik. Vse hidravlič-
ne komponente (raztezna posoda, črpalka….) so vgrajene, 
zato ni potrebna namestitev dodatnih komponent za pre-
tok vode. Varnost je zagotovljena s pomožnimi grelci, ki se 
bodo v primeru napake samodejno vključili in neprekinje-
no proizvajali toplo vodo. 

Primer:  Hiša potrebuje za ogrevanje 10 kW grelne 
moči. Kjer so polja v tabeli označena z zvezdico, toplotna 
črpalka ne zmore več doseči 10 kW grelne moči, zato se vklo-
pijo dodatni električni grelci, s tem pa tudi raba elektrike. 

Viri: 
Fujitsu - Design & technical manual  ATW_3Phase split 

type_DTW_3SP001E_01, Mitsubishi electric - katalog Tč Ecodan, Daikin 
- Altherma_ERHQ011-016AAW1 Data Book EEDEN08-720, Toshiba:  
Katalog Tč ESTIA http://www.toshiba-klima.at/downloads/prospekte10/
estia/estia_si_2010.pdf.

Proizvajalec FUJITsU Mitsubishi electric Daikin Toshiba

Ime  modela WATERsTAGE High Power 
Inverter Zubadan / Ecodan Altherma ESTIA 

Model/ grelna moč WOYK-112LAT / 11.2 kW PUHZ-HRP-YHA2 / 11.2 kW ERHQ011AAW1 / 11.2 kW 1102H-E /  11.2kW

zunanja 
temperatura

temperatura 
vode

COP brez  
dodatnih 
grelcev

grelna moč 
brez dodatnih 

grelcev

COP brez  
dodatnih 
grelcev

grelna moč  
brez dodatnih 

grelcev

COP brez  
dodatnih 
grelcev

grelna moč  
brez dodatnih 

grelcev

COP brez  
dodatnih 
grelcev

grelna moč 
brez dodatnih 

grelcev

7 °C 35 °C 4.46 11.2 kW 4.26 11.2 kW 4.46 11.32 kW 4.63 14.97 kW

2 °C 35 °C 3.22 11.2 kW

proizvajalec  
ne navaja 
podatka

11.2 kW 3.87* 9.72 kW* 3.20 10.55 kW

-7 °C 35 °C 2.86 11.2 kW 11.2 kW 3.04* 7.47 kW* 2.47* 8.4 kW*

-15 °C 35 °C 2.35 11.2 kW 11.0 kW 2.53* 6.30 kW* 2.22* 6.86 kW*

-20°C 35°C 2.09 10.2 kW ni podatka 2.28* 5.57 kW* 1.85* 5.84 kW*

V tabeli spodaj je primerjava med boljšimi  
proizvajalci toplotnih črpalk zrak-voda z nazivno  
grelno močjo 11,2 kW. 
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Evropska unija je v začetku leta 
2007 določila cilj, ki je znan kot 20-20-
20. S tem ciljem se je zavezala, da bo 
do leta 2020 za 20% izboljšala ener-
getsko učinkovitost, za 20% poveča-
la izrabo obnovljivih virov energije in 
za 20% zmanjšala emisije ogljikovega 
dioksida. Cilj Evrope je postal tudi cilj 
Slovenije, s to razliko, da mora Sloveni-
ja do leta 2020 povečati izrabo obno-
vljivih virov energije za 25% v končni 
rabi energije. Vprašanje je, kako doseči 
vse tri cilje. Vsekakor je najbolj smisel-

no, da začnemo pri energetski učinko-
vitosti stavbe in uporabi fosilnih goriv, 
kajti na ta način neposredno zmanjšu-
jemo primarno rabo energije in emi-
sije ogljikovega dioksida in posredno 
povečujemo delež obnovljivih virov 
energije v skupni rabi končne energi-
je. Pot za dosego zastavljenega cilja 
glede izrabe obnovljivih virov energi-
je je lahko enostavna in preprosta - 
potrebno je izkoristiti čim več sončne 
energije, ki je ne-izčrpljivi trajnostni 
vir energije. Sončna energija, ki pade 

na Zemljo, je 8.000-krat večja od vse 
letne rabe energije na zemlji za vse na-
mene. Povprečno sončno obsevanje v 
Sloveniji znaša preko 1.200 kWh/m2.

Tehnologija ISOMAx uporablja 
sončno energijo za ogrevanje stav-
be in hlad zemlje za hlajenje. Sonč-
na energija se v poletnem času preko 
strešnih sprejemnikov sončne energi-
je pretvarja v toploto, ki se skladišči v 
toplem zemeljskem hranilniku. V fa-
sadi zgradbe je vgrajena t.i. tempera-
turna pregrada oziroma aktivni ovoj 
zgradbe, v kateri je medij s tempera-
turo med 16 °C in 20 °C. Ustrezna tem-
peratura v temperaturni pregradi se v 
zimskem času zagotavlja iz toplega 

NIČELNA RABA ENERGIJE ZA 
OGREVANJE, PRIPRAVO  
sANITARNE TOPLE VOdE,  
HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE
mag. Milan šturm, prof.dr. Peter Novak, Matej Dulc inž.str.

Tehnologija ISOMAx uporablja sončno energijo za ogrevanje stavbe in hlad zemlje za hlajenje.
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zemeljskega hranilnika. Naloga tem-
peraturne pregrade je, da prepreči 
toplotne izgube iz notranjosti objek-
ta proti okolju in da se v zgradbi zago-
tovijo primerni bivalni pogoji. V pole-
tnem obdobju se isti sistem uporablja 
za hlajenje objekta. Ustrezno tempe-
raturo za hlajenje v poletnem času, ki 
se v temperaturni pregradi giblje med 
16 °C in 18 °C, se zagotovi iz zemlje, ki 
ima v globini 2 metrov precej konstan-
tno temperaturo (med 8 °C in 12 °C). 
Tehnologija ISOMAx ima poleg tem-
peraturne pregrade oziroma aktivne-
ga ovoja še sistem vračanja odpadne 

toplote (cev-v-cevi; protitočni sistem), 
ki doseže izkoristek 90% in več ter v 
zimskem času izkorišča tudi toploto 
zemlje za dodatno ogrevanje vsto-
pnega zraka.

Prvi referenčni objekt s tehnolo-
gijo ISOMAx je bil zgrajen v letu 2009 
v Murski Soboti. Objekt je zgrajen kot 
montažni nizkoenergijski objekt. Na 
zunanji steni je 12 cm toplotne izola-
cije, na strehi 20 cm in na tleh 20 cm. 
Toplotna prehodnost oken je 1,09 
W/(m2K). Povprečna toplotna preho-
dnost objekta je 0,22 W/(m2K). Objekt 
ima 220 m2 bivalne površine. Potreb-

na toplotna moč za ogrevanje je 18 W/
m2 in za hlajenje 10 W/m2. Letna spe-
cifična potrebna toplota za ogrevanje 
je 24 kWh/m2.

Glavni elementi tehnologije IS-
OMAx so cevi, dve frekvenčni črpalki 
Laing E6, dva frekvenčna ventilator-
ja, mešalni ventili in protitočni sistem 
vračanja odpadne toplote po siste-
mu cev v cevi. Za zbiranje in hranje-
nje sončne energije je vgrajenih preko 
3.500 metrov cevi. Za sistem tempe-
raturne pregrade je na zunanji strani 
fasade in podstrešju vgrajenih 2.000 
metrov cevi. Za zagotavljanje potreb-
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dolžine 110 metrov. Zunanja cev ima 
premer 250 mm, notranja 180 mm. 
Vgrajena ventilatorja omogočata 450 
m3 izmenjave zraka na uro. Za namene 
spremljanja in upravljanja je bilo na-
meščenih tudi preko trideset tempe-
raturnih tipal in krmilnik. Celotni sis-
tem je možno spremljati tudi preko 
svetovnega spleta.

Tehnologija ISOMAx za ogreva-
nje in hlajenje ne potrebuje nobenih 
fosilnih goriv, potrebuje samo elek-
trično energijo za delovanje dveh ob-
točnih črpalk in dveh ventilatorjev za 
namene prezračevanja. Za prvi refe-
renčni objekt je predvidena letna po-
raba električne energije 1.300 kWh za 
ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, 
kar znaša 5,9 kWh/m2 na leto na ogre-

nega hladu v poletnem času, je v ze-
mlji vgrajenih še dodatnih 800 metrov 
cevi kot zemeljski kolektor. Cevi so iz 
Pex-b/Al/Pex-b in notranjega premera 
18 mm. V ceveh je mešanica glikola in 
vode. Skupna količina mešanice v ce-
veh je 1 m3. Sistem prezračevanja, ki 
je sestavljen iz dveh cevi (cev v cev), je 

vano površino. če pri tem vključimo 
še porabo električne energije za pri-
pravo sanitarne tople vode, je predvi-
dena poraba 2.500 kWh na leto. V pri-
meru, da se pri tehnologiji ISOMAx 
vgradi še sončno elektrarno moči 2,5 
kW, postane objekt energetsko neod-
visen pri ogrevanju, pripravi sanitar-
ne tople vode, hlajenju in prezrače-
vanju in 100% izrablja obnovljive vire 
energije.

Vibracije v okolju postajajo če-
dalje hujši problem, saj je naše okolje 
polno proizvajalcev vibracij. Vibracije 
so škodljive za ljudi in so lahko nevar-
ne tudi za zgradbe, v kolikor imajo fre-
kvenco blizu lastne frekvence zgrad-
be.

Primeri poškodb na zgradbah, 
kot posledica vibracij, so čedalje po-
gostejši, kot tudi pritožbe ljudi in s 
tem povezani odškodninski zahtev-
ki. Zakonodaja na tem področju se 
z vstopom v EU zaostruje in zahteve 

po zmanjšanju vibracij v okolju so ve-
dno pogostejše. Navadno so ukrepi za 
zmanjšanje vibracij v času gradnje re-
lativno poceni, glede na sanacije, kjer 
je potrebno odstraniniti stroje, od-
straniti temelj in naknadno vgraditi 
ustrezen material.

Podjetje Getzner se ukvarja z 
materiali in izračuni proti vibracijske 
izolacije že več kot 30 let. Materia-
li imenovani Sylomer in Sylodyn so v 
obliki poliuretanskih penjenih blazin 
in se uporabljamjo kot izolacijski sloj 

med virom vibracij in okolico, ali med 
okolico (v kateri so vibracije) in delom, 
ki ga želimo izolirati.

Sylomer se uporablja v:
 y industriji - izolacija črpalk, indu-

strijskih procesov, avtoklavov, klima 
naprave … (slika 1)

 y gradbeništvu – celotne stavbe v 
bljižini velikih izvorov vibracij, temelji 
stavb, stopnišča,  proti vibracijsko izo-
lirani prostori, ... (slika 2) in

 y železnici - pod pragovi, pod ba-
lastom,... (slika 3). 

GETZNER REŠUJE PROBLEmE 
VIBRACIJ žE 30 LET
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 Na slovenskem trgu zastopa:

	 Tržaška	132,	1000	Ljubljana
	 tel:	01/	2565	168
	 faks:	01/	423	13	85

 e-mail: info@lespatex.si  
 www.lespatex.si

Rešujemo prebleme vibracij

Sylomer je cela paleta 9 materi-
alov različnih trdnosti in karakteristik. 
Lahko jih razvrstimo od najmehkejše-
ga Sylomer SR11 (maksimalna statična 
obremenitev 0,011 N/mm2) pa vse do 
Sylomer SR1200 (maksimalna statična 
obremenitev 1,2 N/mm2). Vsi tipi z ma-
ksimalnimi statičnimi obremenitvami 
in njihove barve so prikazani na sliki 4.

Seveda je potrebno za vsako 
uporabo posebej na podlagi izračuna 

določiti pravi tip materiala, debelino 
in postavitev, saj napačna izbira ma-
teriala lahko vodi v nestabilnost celo-
tnega sistema (resonanca).

Izračuni lahko postanejo zelo 
kompleksni, v kolikor imamo opravka 
z napravo, ki proizvaja zelo širok spek-
ter vibracij ali imamo okolje z neko la-
stno frekvenco, ki je blizu frekvenci 
vibracij. Napačen izračun lahko vodi v 
katastrofalen rezultat, ki je veliko slab-
ši kot če nebi uporabili ničesar.

Izračun lažjih primerov navadno 
napravimo sami in sicer določimo 

potrebni tip, debelino in postavitev 
Sylomera ter obnašanje sistema v od-
visnosti od frekvence. Za izračun mo-
ramo vnesti vhodne podatke, ki mo-
rajo biti realni.

Kot primer lahko prikažemo iz-
račun za izolacijo hladilne agregate. 
Vhodni podatki za izračun na primer 
proti-vibracijske izolacije klimatskih 
agregatov potrebujemo:

 y maso agregatov in podložne 
betonske plošče, 

 y površino podložne plošče in 
lego naprav na njej ter

Slika1: Proti vibracijska izolacija agregata

Slika 2: Proti vibracijska izolacija stavbe 
(v bližini železnice)

Slika 3: Sylomer kot podloga pod pragovi
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 y število vrtljajev na minuto za 
posamezni elektromotor. 

Na sliki 5 je prikazan rezultat iz-
računa za sistem in njegovi odzivi v 
odvisnosti od frekvence. Vidimo, da 
ima naš sistem lastno frekvenco pri 
9,7 Hz. Pomembno je, da so vse fre-
kvence, ki jih povzroča naša naprava, 
v območju dušenja. V našem sistemu 
je območje dušenja višje od frekven-
ce 13,72 Hz. V primeru napačnih vho-
dnih podatkov, napačnega izračuna 
ali uporabe napačnega materiala, se 

nam lahko zgodi, da namesto duše-
nja pride celoten sistem v resonanco.

Pogosto lahko dosežemo up-
timalen rezultat le če Sylomer pola-
gamo pasovno ali točkovno in ne po 
celotni površini, s tem dosežemo op-
timalno obremenjenost materiala in 
s tem največji učinek dušenja vibra-
cij. Najpogosteje zadostuje debelina 
Sylomera 25,0 mm, za določene pri-
mere pa je potrebno debelino pove-
čati na 37,5 mm, 50,0 mm ali več.

Izračun za klimatske naprave je 

eden enostavnejših primerov. Za zah-
tevne primere izdela izračun s kom-
pleksno analizo podjetje Getzner. Za 
tako obdelavo je potrebnih več vho-
dnih podatkov, ki jih opredelimo za 
konkretni primer.

Pri razreševanju problemov du-
šenja vibracij je potrebno veliko zna-
nja in izkušenj, kjer je Getzner zagoto-
vo pravo ime. Tako vam lahko ponudi 
celovito rešitev, od izračuna do na-
čina vgradnje in dobave ustreznega 
materiala.

Slika 4: Paleta Sylomer materialov za različne statične obremenitve Slika 5: Odziv sistema v odvisnosti od frekvence

Zaradi vira hrupa, se pojavi va-
lovanje zraka v prostoru. To se seveda 
širi in zadeva ob stene, tla in stropo-
ve sosednjih prostorov. Zvočna izola-
cija enojne homogene stene je odvi-
sna od njene površinske mase in od 
frekvence zvoka. Na področju stano-
vanjske gradnje je potrebno izbrati ta-
kšne sestave dvojnih sten, da je njiho-
va resonančna frekvenca nižja od 90 
Hz. Dobro zvočno izolacijo enojne ho-
mogene stene lahko dosežemo samo 
z razmeroma težkimi debelimi stena-
mi (liti beton, betonski zidaki, opeč-

ni zidaki). Koliko večjo maso ima zid 
(kg/m2), toliko boljši je učinek, ker se 
zvok odbija in s tem se njegov prehod 
skoti zid zmanjša. Tako so stene iz vo-
tle opeke, porobetona montažne ste-
ne z enojno mavčno oblogo in druge 
lahke stene neprimerne za postavi-
tev med dvema stanovanjskima eno-
tama, med mirnim in glasnim delom 
hiše, ker prepuščajo preveč hrupa. Za 
dovolj težko steno mora biti površin-
ska masa zidu večja kot je 350 kg/m2.

Kasneje se da protihrupna izo-
lacija izboljšati tako, da pred prelah-

ko steno postavimo še eno. Pri tem je 
pomembno, da je ne pritrdimo nanjo, 
saj se s tem izognemo dodatnim zvoč-
nim  mostovom.

Ker torej potuje zvok skozi lah-
ke konstrukcije in se prenaša po to-
gih konstrukcijah, ga moramo dušiti z 
materialom, ki zvok absorbira. Najpo-
gosteje uporabljeni materiali za zvoč-
no izolacijo sten  so mineralna volna 
in polistiren (stiropor). Udarni zvok na 
tleh pa dušimo s pohodnimi izolacij-
skimi ploščami (npr. novoterm, trdi 
tervol, kaširan stiropor).  

ZVOČNE IZOLACIJE 
VmEsNIH sTEN 
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Energetski pregled je glede na njegovo obširnost in 
kompleksnost lahko enostaven ali razširjen. To je metodolo-
gija, s katero ugotovimo, kje stavba ali podjetje rabi energijo, 
količino porabljene energije in najpomembnejše, kje lahko 
rabo energije znižamo  na ekonomsko in tehnično spreje-
mljiv nivo in kakšne so možnosti rabe obnovljivih virov ener-
gije. Energetski pregled lahko opravimo tudi za posamezne 
sklope, npr. energetski pregled ovoja stavbe, sistema klima-
tiziranja in prezračevanja, parno – kondenzatnega sistema, 
dela proizvodnega procesa, dobrega gospodarjenja in vzdr-
ževanja ipd., vendar je priporočljivo izvesti celoviti razširje-

ni energetski pregled procesa, energetksih sistemov in/ali 
zgradb, saj le na ta način dobimo realne potenciale prihran-
kov in možnosti integracije med procesom, zgradbami, ob-
novljivimi energijskimi viri in energetskimi sistemi. 

metodologija energetskega pregleda. Ministrstvo 
za okolje in prostor je za izvajanje energetskih pregledov iz-
dalo tudi ustrezen priročnik oz. metodologijo izvedbe. Pri-
ročnik je sicer dobrodošel, vendar težko univerzalno upora-
ben, kar smo dokazali tudi v evropskem projektu EINSTEIN, 
v katerem smo razvili izboljšano metodologijo in računalni-
ško orodje kot pomoč pri izvedbi energetskega pregleda. 

ENERGETsKI PREGLEd – 
KLJUČ dO OBNOVLJIVIH  
VIROV IN RACIONALNEJŠE 
RABE ENERGIJE
Andreja Goršek, Janez Petek, Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.

Podjetje Steng-nacionalni center za čistejšo proi-
zvodnjo d.o.o. je inovativno podjetje na področju ener-
getike in preventivenga varstva okolja. Imamo 15 letne 
izkušnje na področju zniževanja nastajanja odpadkov 
in odpadne vode v industriji in storitvenih dejavnostih 
ter na področju energetskih pregledov ter projektiranju 
inovativnih energetskih rešitev. Smo strokovnajki za 
analize procesov, analize energetskih sistemov, uvajanje 
novih energetskih in procesnih tehnologij, energetske 
preglede procesov, energetskih sistemov ter zgradb ter 
izvajamo razvojne dejavnosti na področju okoljskih in 
energetskih tehnologij.

Naše reference obsegajo energetske preglede 
priznanih slovenskih podjetij kot so Tovarna sladkorja 
Ormož, BSH Hišni aparati, Opekarna Winerberger Ormož, 
Isokon Slovenske Konjice, Steklarna Luminos, Vino Brežice 
itd. Prav tako smo izvedli obsežne energetske preglede 

Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.
Kamenškova ulica 16 , 2000 Maribor
E-pošta: janez.petek@steng-nccp.si, http://www.steng-nccp.si
Tel.: 02 620 87 17 , Faks: 02-620 87 18

javnih stavb, npr. Slovenskega narodnega gledališča Ma-
ribor, Gimnazije Ljutomer, Zdravstvenega doma Slovenska 
Bistrica, Športnega zavoda Jesenice. 

Inovativno projektiranje zajema rekuperacijo od-
padne toplote v Tovarni proteinskih koncentratov Perutni-
ne Ptuj, celovito rekonstrukcijo obrata za predelavo klav-
ničnih odpadkov, integriranje novega procesa predelave 
zelenjavnih omak v Drogi PC Gosad.

Okoljski projekti zajemajo projekte zniževanja emi-
sij in odpadkov v tekstilni industriji, uvajanje IPPC direk-
tive v Nafti Petrochem, rekonstrukcijo komunalne čistilne 
naprave Odranci itd.

če imate željo znižati proizvodnjo odpadkov, emisij 
in odpadne vode, izvesti energetsko rekonstukcijo pod-
jetja ali stavbe, optimirati procese, uvajati inovativne 
energetske in okoljske rešitve, je podjetje Steng-nacio-
nalni center za čistejšo proizvodnjo pravi partner za vas.
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uporabimo računalniška programa kot sta npr. BauPhys in 
PHPP07 ali kakšnega, ki ga ponujajo proizvajalci izolacijskih 
materialov (npr. Novoterm in Termo). 

Po izkušnjah priznanih izvajalcev energetskih pregle-
dov vsaj polovico ukrepov racionalnejše rabe energije pri-
spevajo zaposleni v proizvodnji in vzdrževanju. Ta potencial 
je potrebno pri vsakem energetskem pregledu nujno anali-
zirati in izkoristiti – to pa je že IV. faza energetkskega pregleda. 
Z učinkovitim vzdrževanjem in dobrim gospodarjenjem se 
definira trenutno stanje v vseh sistemih in jasno se pokaže-
jo možne hitre in poceni rešitve za zniževanje porabe ener-
gije. žal pa je to področje eno izmed najbolj zapostavljenih 
in spregledanih področji v podjetjih. 

Po analizi dejanskega stanja sledi tehnična, energet-
ska, ekonomska in okoljska analiza predlaganih ukrepov. 
Določeni ukrepi npr. tehnično niso mogoči, analiza vplivov 
ukrepov nam pokaže neželen vpliv enega ukrepa na dru-
gega. Izračunamo prihranke energije, energentov, proizvo-
dnih in vzdrževalnih stroškov. Ko smo ukrepe investicijsko 
ovrednotili, naredimo ekonomsko analizo, izračunamo vra-
čilni rok in interno obrestno mero. Na osnovi teh kazalcev se 
vodstvo podjetja lahko odloči za vrstni red naložb, poročilo 
o izvedenem energetskem pregledu pa služi tudi za prido-
bivanje subvencij in bančnih kreditov. 

Zaključek. Z vidika učinkovitosti je v redu, da smo iz-
koristek kotlovnice povečali, vendar po drugi strani v proce-
su energijo neracionalno trošimo. če imamo soproizvodnjo, 
bomo lahko del električne energije prodali, v nekaterih pri-
merih bomo znižali zmogljivost kotlovnic z zamenjavo manj 
zmogljivih kotlov, z odpadno toploto (npr. iz dimnih plinov, 
odplinjevanja kotlovne vode, odpadno toploto iz procesa) 
greli zgorevalni zrak, napajalno vodo, gorivo ipd. Tudi izbolj-
šana avtomatizacija zniža porabo energije. Analiziramo tudi 

Po naših izkušnjah je potrebno energetski pregled iz-
vajati s pravilno strategijo po določenem vrstnem redu. Tu 
se tudi večinoma zatakne. Izvajalci energetskih pregledov 
so običajno elektro in strojni inženirji – energetiki, ki so v 
glavnem  projektanti. Običajno površno proučijo energet-
ske sisteme, npr. elektro – energetskega, parno – konden-
zatnega, sistem ogrevanja in klimatiziranja ter stisnjenega 
zraka, nato pa na snovi slabe analize že idejno projektirajo 
ukrepe. Ti ukrepi gredo največ v smeri izboljšanja učinkovi-
tosti teh sistemov, z zamenjavo dotrajane opreme, izboljša-
njem avtomatiziranosti, regeneracijo odpadne toplote (npr. 
iz dimnih plinov), optimalnim izgorevanjem, znižanjem to-
plotnih in izgub netesnosti ipd. Torej so našli in odpravili 
neučinkovitosti, niso pa proučili končne rabe energije niti 
optimalnih možnosti integriranja obnovljivih virov energi-
je in tako dosežejo le delni uspeh. Zato moramo v energet-
ski pregled nujno vključiti procesne inženirje in nižji pro-
izvodni management, delavce in vzdrževalce. Energija se 
namreč porablja v procesih. Zato začnemo z analizo proce-
sov ne glede na to, za kakšno vrsto proizvodnje gre – to je 
I. faza energetskega pregleda. V veliko pomoč nam je speci-
fična raba energije in energentov v podjetju, ki jih primerja-
mo bodisi s podatki podjetij v isti branži (kjer so energetske 
sisteme in proizvodnjo že posodobili) in s parametri iz refe-
renčnih dokumentov EU (npr. iz BREF dokumentov), kjer so 
podatki o najboljših razpoložljivih tehnikah in temu primer-
ni tudi podatki o specifičnih porabah. Prvi in nujni korak je 
izdelava procesne sheme, ki je osnova za masno in energij-
sko bilanco procesa. Podatke o procesnih parametrih dobi-
mo z meritvami iz vgrajenih ali prenosnih merilnikov (npr. 
pretoke lahko pomerimo z ultrazvočnimi merilniki brez po-
seganja v cev, le z zunanjimi sondami). Z masno in toplotno 
bilanco proces modeliramo (vse masne in energijske tokove 
izračunamo na osnovi matematičnega modeliranja), lahko s 
pomočjo programa Microsoft Excel, na voljo pa imamo tudi 
ustrezne procesne simulatorje, s katerim simuliramo celotni 
ali le dele procesa, npr. reaktorje, toplotne prenosnike, upar-
jalnike, destilacijske kolone ipd. Takšni računalniški procesni 
simulatorji so npr. ChemCad, SuperPro Designer in Aspen. 
Proces je namreč center vseh dejavnosti v podjetju, kot kaže 
slika 1, energetski sistemi (notranji in zunanji) pa omogoča-
jo, da proces optimalno obratuje. šele ko smo povečali učin-
kovitost procesa, proučimo proizvodnjo in dobavo energije 
– II. faza energetskega pregleda. Tudi za zunanje in notranje 
energetske sisteme je potrebna masna in energijska bilanca, 
da dobimo pregled, kje lahko omenjene sisteme med seboj 
integriramo, ker izkušnje kažejo, da največje prihranke ener-
gije dobimo z medsebojno menjavo energije med toplimi in 
hladnimi tokovi sistemov in z regeneracijo odpadne energi-
je ter integriranjem obnovljivih virov enerije.

V III. fazi energetskega pregleda sledi izračun toplotnih 
izgub stavb, pregled ovoja in stavbnega pohištva, sistemov 
ogrevanja, prezračevanja ter klimatizacije stavb. Tu lahko 

Slika 1: Medsebojna odvisnost sistemov v podjetju.
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Samostojni PV sistemi in vetrni generatorji
kot glavni ali dodatni vir energije za:

Son~ne elektrarne - od ideje do izvedbe

elektri~ne pastirje, namakalne sisteme,
navigacijske sisteme, alarmne sisteme,
za vikende in hi{e, marine in plovila,
komunikacijske sisteme, razsvetljavo,
elektrifikacijo odro~nih objektov,
prometno signalizacijo, ...

- projektiranje in na~rtovanje
- dobava in monta`a
- vzdr`evanje in monitoring

Svetovalni center: 01/586 37 94, 030 333 414, 030 333 403, solar actinia.si@

ACTINIA d.o.o. je poobla{~eni distributer ICP Solar Technologies in partner IBC Solar
Zadobrov{ka 67c, 1260 Ljubljana-Polje / tel.: 01 586 37 94 / www.actinia-solar.si / solar actinia.si@

Obi{~ite nas v razstavnem salonu na lokaciji, Letali{ka 29, Ljubljana!www.ibc-solar.de

Slika 3: Razpenjalnik kondenzata s parno črpalno postajo.

Slika 2: Sistem rekuperacije odpadne toplote v mesno predelovalnem 
podjetju.

zunanje energetske sisteme (distribucijo električne energi-
je, daljinske toplote ipd.) in se lotimo povečanja učinkovito-
sti distribucijskega sistema. Zaradi nižje porabe, bo smisel-
no cevovode (vodovode, parovode, plinovode) zamenjati in 
s tem znižati toplotne ali hladilne izgube. Proučimo tudi za-
menjavo črpalk, nižanje tlakov ipd. Energetski pregled je 
tudi osnova za pridobitev KOHEZIJsKIH in drugih do-
mačih ter evropskih nepovratnih sredstev za energet-
ske rekonstrukcije in obnovljive vire energije.

Energetski pregled s simulacijo procesa v kafileriji v 
enem izmed slovenskih mesno predelovalnih podjetij je po-
kazal, da je možno samo z rekuperacijo odpadne toplote 
znižati porabo zemeljskega plina za 25 % (slika 2), doda-
tnih 5 % prihrankov pa smo dosegli z rekonstrukcijo parno-
kondenzatnega sistema (slika 3). Celotna investicija v novo 
procesno opremo in sistem rekuperacije se je povrnila v 6. 
letih, projekt pa je dobil več domačih priznaj za inovacije.

Podobno lahko znatne prihranke dosežemo v zgrad-
bah, npr. v bolnišnicah. Vendar je bistveno, da uporabimo 
realne podatke, toplotno bilanco zgradb je potrebno izvesti 
s PHPP07 metodologijo. Najvišje prihranke dosežemo s to-
plotno izolacijo fasade, energijsko učinkovitimi okni in izo-
lacijo stropov (do 50 %), nato dodatnih 20 % z energijsko 
varčno razsvetljavo, 10 % do 20 % z optimiranjem ogreval-
nih sistemov, dodatni prihranki so možni še z uporabo to-
plotnih črpalk, s sprejemniki sončne energije in prehodom 
na daljinsko ogrevanje. Skupna raba energije (toplotne in 
električne) se lahko zniža do 60 %, energijsko število pa lah-
ko pade tudi na 160 kWh/(m2•a).
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Dne 24. februarja je bilo v pro-
storih Območne obrtno – podjetniške 
zbornice Maribor  organizirano pre-
davanje za instalaterje-energetike z 
delovnim naslovom: Izraba lesne bi-
omase z uporabo slovenskih izdelkov – 
BIODOM 27. Predavanje je izvajal g. Bo-
štjan Baboc, dipl. ing. el., vodja prodaje 
in marketinga v podjetju GIPO.

Podjetje GIPO se ponaša z več kot 
15 – letnimi izkušnjami na področju:

 y prodaje, montaže, servisiranja   
in razvoja ogrevalnih naprav,

 y dobave energentov,
 y prodaje toplote,
 y upravljanja in vzdrževanja   

 objektov.  
Podjetje BIODOM 27 je danes vo-

dilno slovensko podjetje v proizvodnji 
in prodaji kotlov na pelete. Prve serijske 
kotle so proizvedli leta 2000, začetki ra-
zvoja pa segajo nazaj v 90. leta. V Slo-
veniji imamo danes v obratovanju več 
kot tisoč kotlov na pelete podjetja BIO-
DOM 27 , seveda pa je omenjeno pod-
jetje prisotno tudi na tujih trgih Italije, 
Madžarske, Grčije, Romunije, Bosne, Sr-
bije, itd. Na lanskem 53. Sejmu tehnika 
v Beogradu je kotel BIODOM 27 dobil 

nagrado „Korak u budučnost“. Oktobra 
2009 pa je podjetje BIODOM 27 prejelo 
zlati znak Slovenska kakovost SQ. Nika-
kor ni naključje, da je največji evropski 
proizvajalec kaminskih peči PALAZ-
ZETTI izbral prav podjetje BIODOM 27 
za poslovnega partnerja na področju 
proizvodnje kotlov na pelete, ki se v 
Evropo plasirajo pod blagovno znam-
ko PALAZZETTI. 

Zavedati se je treba dejstva, da 
končna poraba naftnih proizvodov iz 
leta v leto narašča, v letu 2008 je bila 
energetska odvisnost Slovenije kar 55 
%. Slovenija je pri oskrbi z energijo po-
polnoma odvisna od uvoza tekočih in 
plinastih goriv. 

V smeri varstva okolja bi bilo po-
trebno zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov za 20 % in doseči 25 % delež OVE 
– Obnovljivih virov energije v končni 
energiji do leta 2020, kar bi se posle-
dično odražalo na izboljšani energetski 
učinkovitosti za cca 20 %. Spodbude za 
koriščenje OVE so nepovratna sredstva 
EKOSKLADA, ekološki kredit s fiksno 
obrestno mero, kohezijska sredstva in 
komercialna ekološka finančna posoji-
la bank. OVE so viri energije, ki se obna-

vljajo iz tokov energije naravnih proce-
sov, pri čemer njihova obnovljivost sledi 
njihovi potrošnji. Biomasa je ena od naj-
popularnejših vrst OVE, saj nadomešča 
konvencionalna goriva, pripomore k re-
cikliranju odpadkov, ohranja in ustvarja 
delovna mesta na podeželskih obmo-
čjih, itd. Kot smo že omenili, so v pod-
jetju BIODOM 27 že pred leti sledili tem 
smernicam in razvili kotle na pelete BI-
ODOM 27.

Kotle na pelete BIODOM 27 odli-
kujejo visoki izkoristki – od 93 do 94 %, 
popolnoma avtomatizirano delovanje, 
odlično se prilagajajo trenutnim ener-
getskim potrebam v objektu in deluje-
jo skoraj brez ostanka pepela. 

Prednosti novih kotlov 
BIODOM 27 model 2010 za 
ogrevanje

 y nova oblika kotla,
 y vsebnost kotlovske vode je 142 l – 

torej za 70 l več, kot pri predhodnemu 
modelu; s tem je preprečeno prepogo-
sto vklapljanje kotla,

 y vgrajena varnostna grupa in toplotni 
razdelilec za dve ogrevalni zanki – levi 
in desni priklop,

IZRABA LEsNE BIOmAsE 
Z UPORABO sLOVENsKIH  
IZdELKOV – BIOdOm 27

g. Boštjan Baboc, vodja prodaje in marketinga 
GIPO

od leve prosti desni: g. Vladimir Cergol, serviser kotlov BIODOM, GIPO d.o.o., 
g. Brane Perkovič, vodja prodaje industrijskih energetskih naprav VIESSMANN d.o.o., 
in g. Bojan Grušovnik, podpredsednik uredniškega odbora revije ENERGETIK
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 y večji rezervoar pelet kapacitete 210 kg,
 y nova regulacija kotla je plod lastne-

ga razvoja v podjetju, (do nedavnega so 
bili odvisni od ponudnikov elektronike, 
sedaj pa so razvili popolnoma lastno 
elektroniko), 

 y visoko zanesljivost delovanja omo-
goča enostavna izvedba kotla (sesta-
vljen je iz 5 vitalnih delov, ki jih lahko 
kadarkoli menjamo),

 y 2 – letna garancija pod pogojem, da 
je bil montiran v skladu s priloženimi 
navodili. Po novem je možno dokupiti 
podaljšano garancijo kotla za dodatna 
3 leta.

Prednosti kotlov  
BIODOM 27 model 2010, za 
ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode 

 y vse prej navedene prednosti,
integrirani pretočni grelnik sanitarne 
vode volumna 10 l, 
zagotovljena topla sanitarna voda 24 ur 
na dan,

 y vgrajen regulator temperature sani-
tarne vode,

 y ni nevarnosti za nastajanje legionele,
 y ni potreben dodatni zunanji hranilnik,
 y hitra in cenovno ugodna montaža in 

servisiranje,
 y manjše toplotne izgube.

Zatem je g. Baboc predstavil še nekate-
re tehnične karakteristike večjih kotlov 
BIODOM 27, zmogljivosti 50, 100 in 150 
kW in prikazal primere vgradnje kotlov 
po Sloveniji.

Reference vgradnje večjih kotlov
 y 2 x BIODOM 150 kW (Osnovna šola 

Hrpelje),
 y 2 x BIODOM 50 kW (Zdravstveni dom 

Rimske toplice).

Primerjava cen
Investicija v nabavo kotla na pele-

te je res višja, kot  investicija v nabavo 
oljnega kotla, vendar je treba reči, da 
so v letu 2009 bili vsi kotli BIODOM 
27  upravičeni do državne nepovratne 
subvencije, ki je znašala kar 20 % od 
vrednosti investicije. Konec aprila oz. v 
začetku maja se pričakuje ponovno od-
prtje državnega razpisa za nepovratna 
sredstva pri vgradnji kotlov na biomaso. 

Ne nazadnje pa se omenjena investicija 
čez leta povrne tudi s ceno energenta – 
pelet, ki je nižja od cene olja. Seveda pa 
so predpisi glede onesnaževanja okolja 
čedalje ostrejši, kar zopet govori v prid 
kotlov na obnovljive vire energije.

V zaključnem delu smo si ogledali 
kotel na pelete BIODOM 27, v posebej 
za to prirejenem promocijskem vozilu. 
Strokovnjak podjetja BIODOM 27, g. 
Vladimir Cergol, nam je prikazal upra-
vljanje kotla in nas seznanil z njegovim 
delovanjem.

Olga Poslek
foto: Olga Poslek

g. Boštjan Baboc in g. Bojan Grušovnik g. Vladimir Cergol, predstavitev upravljanja kotla

kotla na pelete BIODOM 27 v promocijskem vozilu
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Podjetje Kovinoplastika Lož d.d. 
iz Starega trga pri Ložu je med dru-
gim pomemben regionalni ponu-
dnik stavbnega okovja za okna in vra-
ta in stavbnega pohištva. Za panogo 
stavbnega pohištva večina poznaval-
cev meni, da česa novega ni več mo-
goče izumiti. Tega mnenja niso bili v 
Kovinoplastiki Lož. 

Na področju stavbnega pohi-
štva so razvili povsem nov koncept, 
inovativen okenski sistem UNISASH–
ARx view. Posebnost okenskega siste-
ma UNISASH-ARx view je univerzalno 
okensko krilo z optimiranimi lastnost-
mi glede okoljskih zahtev, ki ga je mo-
žno vgraditi v PVC, lesen in aluminijast 
okenski okvir. 

Zastekljena površina okenske-
ga sistema UNISASH-ARx view je v 
primerjavi s klasičnim okenskim sis-
temom večja v povprečju do 25% 
odstotkov, s čimer se poveča vnos 
energije iz obnovljivih virov, kar ugo-
dno vpliva na bivalno udobje in omo-
goča varčevanje energije, potrebne 
za osvetljevanje in ogrevanje. Med 
prednostmi okenskega sistema UNI-
SASH ARx-view je tudi zvočna izola-
tivnost ter do okolja prijazna tehnolo-
gija in  proizvodni proces. Pri izdelavi 
okenskega sistema UNISASH ARx-vi-
ew  se namreč porabi od 25 do 30 od-
stotkov manj osnovnih materialov na 
enoto. Okenski sistem UNISASH ARx-
view odlikuje tudi sodoben dizajn s či-
stimi in harmoničnimi linijami ter mo-
žnost individualnega potiska robov 
stekla, kar omogoča usklajenost okna 
s podobo interierja. 

Kovinoplastika Lož je za oken-
ski sistem UNISASH – ARx view pre-
jela pomembne nagrade z različnih 
področij. Jeseni 2009 je s strani Go-
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spodarske zbornice Slovenija prejela 
zlato priznanje za najboljšo inovacijo. 
Na mednarodnem sejmu Dom 2010 
je okenski sistem UNISASH–ARx view 
prejel nagrado Zelena misija, katero je 
Gospodarska zbornica Slovenije po-
delila okolju prijaznemu izdelku, pri 
čemer je komisija ocenjevala celovit 
življenjski cikel izdelka – naravne vire, 
izdelavo izdelka, uporabo izdelka in 
njegovo razgradnjo. Najprestižnejšo 
nagrado pa je za okenski sistem UNI-
SASH – ARx view Kovinoplastika Lož 
prejela marca letos in sicer nagrado 
red dot winner 2010, ki jo mednaro-
dna žirija strokovnjakov za industrijski 
dizajn vsako leto podeli za oblikoval-
ske dosežke na področju industrijske-
ga dizajna.

S svojo inovativnostjo, dizaj-
nom in energetsko učinkovitostjo po-
stavlja okenski sistem UNISASH ARx-
view nova merila v okenski industriji.
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1.   Opeka kot osnovni 
material

Opečni zidaki POROTHERM so 
izdelani iz gline in žaganja. Zaradi 
značilnosti proizvodnega postopka 
ima opeka POROTHERM izredno do-
bre toplotno izolacijske lastnosti pri še 
vedno dovolj visoki tlačni trdnosti, ki 
znaša vsaj 10 Mpa, ter tako združuje 
obe poglavitni funkciji zunanjega 
zidu –  nosilnost in toplotno zaščito. 
Toplotna prevodnost je odvisna od 

KAKO JE LAHKO GRAdNJA 
BREZ IZOLACIJsKIH OBLOG 
ENERGIJsKO VARČNA? 

debeline opečnega zidaka in se giblje 
od 0,135 W/(mK) (POROTHERM 38 
PLAN DRYFIx) do 0,30 W/(mK) (PO-
ROTHERM 20 S P+E). Difuzijska upor-
nost  prehoda vodne pare pa je, tako 
kot za vse ostale opeke, manjša od 8. 

2.        Zidanje z 
malto

Zidanje zunanjih zidov z opeko  
POROTHERM 45 S P+E z dimenzijami 
(D/š/V) 25/45/23,8 cm je enostavno in 

POROTHERM hiša za hladne poletne dni

Pogoja za to morata biti 

dva: gradbeni material mora 

imeti čim manjšo toplotno 

prevodnost in zadostno, a ne 

preveliko debelino. Z opeko 

Wienerberger POROTHERm, 

ki ustreza obema pogoje-

ma, je tudi to mogoče.
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hitro. Pri uporabi toplotno izolacijske 
malte in vogalnih elementov EURO 
so preprečeni tudi klasični toplotni 
mostovi preko običajne malte. že 
izvedba s klasičnim obojestranskim 
ometom zagotavlja dobre toplotno 
izolacijske lastnosti [U = 0,33 W/(m2K], 
izvedba s 5 cm toplotno izolacijske 
malte na zunanji strani pa nudi odlič-
no toplotno zaščito, primerno tudi 
za najzahtevnejšo nizko energijsko 
gradnjo [U = 0,28 W/(m2 K9]. 

3. Suha gradnja z 
DRYFIx lepilom

Pri odločitvi za gradnjo s poliu-
retanskim lepilom in brušeno opeko 
POROTHERM 38 PLAN DRYFIx, lahko 
s suho masivno gradnjo dosežete 
odlično toplotno izolacijo [U = 0,28 
W/(m2K)] že s 5 cm termo ometa. 

Izvedba masivnega zidu in fa-
sade s termo ometom je zelo trajna 
in trpežna rešitev, ki vam garantira 

visoko kvaliteto bivanja, ob nizkih 
stroških gradnje in vzdrževanja. Za 
enako toplotno zaščito vašega doma, 
bi navadno opeko debeline 29 cm 
morali obleči še z najmanj 12 cm izo-
lacijske obloge. 

4. Prednosti monolitne 
izvedbe zunanjega 

 zidu
Izdelava enoslojnih monolitnih 

opečnih zidov je hitra, enostavna 
in cenovno ugodna rešitev. Zaradi 

Gradnjo hiše je potrebno pričeti na dobri osnovi

enostavnosti izvedbe in majhnega 
števila slojev (malta – opeka – malta) 
je zmanjšana možnost napak pri iz-
vedbi ali pojava toplotnih mostov. V 
hišah z debelejšimi opečnimi zidovi je 
tudi v poletni vročini prijetno hladno 
brez klimatskih naprav in stroškov 
za hlajenje. Velike dimenzije opeke 
zagotavljajo hitro gradnjo in izredno 
ravnost pozidanih površin. Sistem 
monolitnega opečnega zidu je tudi 
bistveno bolj prepusten za vodno 
paro kot večslojni sistemi zunanjih 
sten. Pomembna prednost pa je tudi 
masivnost stavbe, ki močno doprinese 
k toplotni stabilnosti tako v zimskem 
kot tudi v poletnem času. 

5. Zaključek
Energijsko varčno hišo lahko 

zgradite z monolitnim opečnim zidom 
in toplotnim ometom brez dodatnih 
izolacijskih oblog na fasadi, vendar ne 
pozabite primerne izolacije na ostalih 
konstrukcijskih delih vaše hiše. 

Vir: 
gradivo firme Wienerberger iz Ormoža

Monolitni opečni zid s termo ometom

Hitra in energetsko varčna gradnja z  
DRYFIx lepilom.
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V petek, 16. aprila,  je 
družba JUB v Dolu pri Ljublja-
ni slovesno odprla svoj novi 
Tehnološko raziskovalni cen-
ter. Slavnostni govornik na pri-
reditvi je bil predsednik  Vlade 
RS, Borut Pahor, ki je med dru-
gim dejal:

»Tehnološko-raziskoval-
ni center bo utrdil vlogo JUB-a 

OdPRTJE 
NOVEGA TEHNOLOŠKO  
RAZIsKOVALNEGA CENTRA 
dRUžBE JUB

kot enega izmed vodilnih v pa-
nogi na področju Slovenije kot 
tudi jugovzhodne Evrope. Pod-
jetje JUB je že vrsto let izjemno 
uspešno podjetje, tako je bilo že 
v letu 2008 izbrano med prva tri 
podjetja, ki predstavljajo multi-
nacionalke v nefinančnem sek-
torju in predstavlja močno silo 
v regiji.« ….… »Podjetje JUB 

predstavlja vso filozofijo, kateri 
s svojimi dejanji sledi tudi Vlada 
RS. Stalno investiranje v raziska-
ve in razvoj, rast proizvodnje, 
spodbujanje podjetništva, skrb 
za lokalno okolje, dodatno za-
poslovanje in napredek.«

Štefan Hoyer, predsednik 
uprave JUB-H d.d., je predse-
dniku Vlade RS Borutu Pahor-

ju ter olimpijki Petri Majdič, ki 
jo JUB kot športnico podpira že 
dolgo vrsto let, razkazal prosto-
re in pridobitve novega TRC-ja. 
Ogledali so si raziskovalne ke-
mijske laboratorije, »hišo v hiši«, 
fasadni poligon in klimatske ko-
more, ki so med najpomemb-
nejšimi pridobitvami tega raz-
iskovalnega centra.
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Podjetje SIGMANOVA skrbi, da z inovacijami in visoko 
kvaliteto izdelkov ostaja vodilno podjetje pri izdelavi dimni-
kov in instalacijskih sten na slovenskem trgu. Dokaz za to je 
več kot 200.000 elementov sIGmABLOK®, ki smo jih vgradi-
li v 40 letih in nenazadnje pridobili naziv inovator leta 2009 
za lahek etažni dimnik sN-md®.

Problem
Gradbinci in investitorji pri gradnji stanovanjskih blo-

kov, hotelov, domov starejših občanov in podobnih objek-
tov visokogradnje, naletijo na problem časovne stiske pri fi-
naliziranju sanitarnih prostorov. Pri podjetju sIGmANOVA 
smo razvili izdelek sIGmACELL® - lahko sanitarno celico, s 
katero ponujamo rešitev časovne stiske pri izdelavi in finali-
zaciji sanitarnega prostora.

Rešitev
Novost v našem proizvodnem programu so lah-

ke sanitarne celice sIGmACELL®. Lahka sanitarna celica 
sIGmACELL® je sestavljena iz sanitarno-kopalniške celice in 
instalacijske stene sIGmA BLOK®. Problem podobnih grad-
benih elementov je bil previsoka teža in  nezmožnost pri-
lagajanja arhitektovim zahtevam. Kot rešitev, ponujamo v 
podjetju SIGMANOVA izdelavo celice, v kateri so uporablje-
ni lahki materiali. Stene in strop lahke sanitarne celice so iz-
delani iz pločevinastih nosilnih elementov, na katere so z 
zunanje in notranje strani pritrjene vodoodporne mavčne 
plošče. Stene so zapolnjene z kameno volno (zagotovljena 
požarna, toplotna in zvočna izolacija). Pod sanitarne celice 
je izdelan iz betona.

Sestavni del lahke sanitarne celice SIGMACELL® je tudi 
instalacijska stena SIGMA BLOK®, ki je izdelana iz lahkega be-
tona in ima vgrajene instalacije vodovoda, prezračevanja, 
kanalizacije in elektroinstalacije. Zmanjšanje hrupa, ki ga 
povzročajo instalacije, dosežemo z maso betona in z doda-
tno zvočno izolacijo samih vertikalnih instalacij, kar zagota-
vlja visoko mero udobja v bivalnem prostoru. Instalacijska 
stena je požarno varna in preprečuje širjenje požara med 
etažami, skladno z DIN 18160 dosega razred F 90.

Zakaj SIGMACELL®

Prednosti sanitarne celice SIGMACELL® v primerjavi s 
klasično gradnjo kopalnice na objektu so:

 y cenejša gradnja,

 y skrajšanje roka gradnje,

 y občutno boljša koordinacija del na objektu,

 y industrijska kontrola kvalitete,

 y en izvajalec za 8 različnih faz dela (mavčnokartonska 
dela, zidarska dela, vodovod in odtoki, instalacije ogreva-
nja, keramičarska dela, slikopleskarska dela, elektrikarska 
dela, ključavničarska dela),

 y ena garancija, en servis za vsa dela,

 y računalniški izris polaganja ploščic in postavitve 
opreme,

 y lahka konstrukcija omogoča vgradnjo celice z žerja-
vom na gradbišču, brez uporabe avtodvigala,

 y z vgradnjo instalacijske stene SIGMA BLOK®, je za-
gotovljena protipožarna zaščita (F 90), zvočna in toplotna 
izolativnost (vse vertikalne instalacije so zalite),

 y fleksibilnost pri spremembah opreme na željo kup-
ca stanovanja (vse horizontalne instalacije so dostopne z 
zunanje strani celice),

 y v vsaki celici so montirana revizijska vrata za dostop 
do vertikalnih instalacij. (možnost vzdrževanja vertikalnih 
instalacij brez razbijanja ploščic in stene).

Sanitarne celice so predfabriciran gradbeni element, 
ki se v celoti izdela v podjetju SIGMANOVA, kar je garanci-
ja za visoko kvaliteto in pravočasno vgradnjo na objektu.

INOVATIVNI PRIsTOP 
H GRAdNJI  
VAŠE KOPALNICE

Lahke sanitarne celice se vgrajujejo v 
visokogradnje po vsej Evropi,  
kar je dokaz o tehnični in ekonomski  
upravičenosti vgradnje takšnih celic.
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Cesta žalskega tabora 20
3310 žalec, slovenija
www.sigmanova.si
Tel. 03 713 69 60

Lahka sanitarna celica Sigmacell

Oprema celice je vgrajena 
po vaših željah

Horizontalne in vertikalne instalacije
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Horizont skupina, ekskluzivni 
zastopnik znamke Coolwex za podro-
čje Evropske unije, je predstavnikom 
medijev, poslovnim partnerjem in 
kupcem na sejmu DOM predstavila 
novost na trgu - Toplotno črpalko zrak 
– voda COOLWEx ExCLUSIVE. Gre za 
toplotno črpalko, ki je učinkovita tudi 
pri zunanjih temperaturah do -25°C in  
katere zmogljivosti omogočajo upo-
rabniku, da ne potrebuje nobenega 
dodatnega vira ogrevanja. Sposobna 
je celoletnega samostojnega ogre-
vanja in hlajenja. Tehnološki preboj  
strokovnjakov Coolwex razvojnega 
tima, v primeru nove toplotne črpal-
ke, zagotavlja optimalno kombinacijo 
učinkovitosti, varčnosti in elegance. V 
enem samem sistemu so tako izpol-
njene vse potrebe individualne hiše 
po ogrevanju prostorov, sanitarni 
vodi, hlajenju prostorov, na željo kup-
ca pa se lahko vključi tudi integrirani 

sprejemnik sončne energije.
V današnjem času se že prav 

vsi  zavedamo pomena izrabe ob-
novljivih virov energije, ki pomenijo 
odločitev za zdravo življenjsko okolje 
v prihodnosti. Dosežki razvojnega 
tima, katerega izdelke na trgu EU 
zastopa Horizont skupina, so nedvo-
mno dokaz, da je tehnološki razvoj 
sposoben izkoristiti obnovljive vire 
energije za ogrevanje, klimatizacijo 
in prezračevanje. Danes smo priča 
pestri izbiri obnovljivih virov energije. 
Energija sonca, vode, zraka, zemlje 
ter lesne biomase so v veliki meri še 
neizkoriščeni in jih lahko s sodobno 
tehnologijo uporabimo za ogrevanje 
prostorov in sanitarne vode. Pri tem pa 
obremenitve okolja znižamo na mini-
mum. čar vsega tega pa je, da pri tem 
ne izgubljamo niti na varnosti, niti na 
udobju. Poleg vsega pa se investicija 
splača tudi z ekonomskega vidika, saj 

s toplotno črpalko zrak-voda Coolwex 
Exclusive prihranimo kar do 66 % pri 
stroških ogrevanja. 

Inteligentno, zvezno vodena 
vremenska regulacija omogoča ogre-
vanje prostorov glede na zunanjo 
oziroma prostorsko temperaturo, 
vodenje mešalnega in direktnega 
ogrevalnega kroga, solarnega siste-
ma in antilegionelnega programa. 
Ogrevanje sanitarne vode pa je mo-
žno s toplotno črpalko ali s solarnim 
sistemom, kar je v danem trenutku 
pač bolj optimalno. Vgrajen hranilnik 
sanitarne vode - bojler je iz nerjav-
nega jekla, kar zagotavlja izjemno 
dolgo življenjsko dobo. Notranjo 
enoto Coolwex Exclusive Mono in 
Duo odlikujeta tudi vrhunski dizajn 
in tiho delovanje, kar pomeni, da jo 
lahko postavimo kamorkoli. Visoka 
grelna števila oziroma letni izkoristki 
vložene energije in COP certifikat pa 

NOV dOsEžEK RAZVOJNE 
EKIPE COOLWEX -   
TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK- 
VOdA COOLWEX EXCLUsIVE
Sejem DOM, 5. 3. 2010 

g. Igor Cverlin, direktor Horizont skupine – predstavitev nove toplotne črpalke Udeleženci predstavitve
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so dodatno jamstvo učinkovitosti in 
zanesljivosti. 

»Sodobna, vrhunska tehnologi-
ja, zaokrožena z dizajnom in odličnimi 
izkoristki, ki jih dosega danes pred-
stavljen sistem COOLWEx ExCLUSIVE, 
nas navdajajo s ponosom in optimiz-
mom za našo skupno poslovno pri-
hodnost«, je na petkovi predstavitvi 
novinarjem, poslovnim partnerjem 
in kupcem med drugim dejal direktor 
Horizont skupine, g. Igor Cverlin.

V nadaljevanju je ga. Karmen 

Bezget, vodja trženja Horizont sku-
pine, predstavila akcijo pogozdova-
nja – 10.000 na novo posajenih dre-
ves na črnivcu, kjer je vihar uničil cca. 
700 hektarjev gozda. Vsakemu kup-
cu, ki se je v času od 3. januarja do 31. 
decembra 2009 oskrbel v eni izmed 
družb Horizont skupine z energen-
ti, opremo za ogrevanje iz obnovlji-
vih virov, opremo za prezračevanje in 
klimatizacijo, je Horizont skupina po-
sadila drevo. Prvi certifikat o botrstvu 
drevesa na črnivcu je prejel Al Gore, 

nekdanji podpredsednik ZDA in no-
belovec, ki podpira akcijo. Sicer pa je 
omenjena akcija logično nadaljeva-
nje odgovornega odnosa podjetja do 
okolja.

Po zaključku predstavitve so 
predstavniki Horizont skupine vsem 
udeležencem podarili sadiko smre-
čice, da jo posadimo na svoji zemlji. 
Zatem smo si ogledali še novo toplo-
tno črpalko na razstavnem prostoru 
Horizont skupine na sejmu DOM.

Olga Poslek (foto: Olga Poslek)

ga. Karmen Bezget, vodja trženja Horizont skupine – predstavitev akcije pogozdovanja Ogled nove toplotne črpalke na razstavnem prostoru Horizont skupine

Marsikdo se kar sam 
loti izdelave temeljev, brez 
ustrezne dokumentaci-
je in strokovnega nadzo-
ra. Takšen pristop k izdela-
vi temeljev lahko povzroči 
v nekaterih primerih mno-
go napak, posebej v prime-
ru, če ne poznamo sesta-
ve tal in dovoljene obtežbe 
tal. če nameravamo teme-
lje graditi na hribovitem te-
renu in v našem projektu 
to ni predvideno, se mora-
mo obvezno posvetovati z 
ustreznim strokovnjakom, 
ki bo upošteval vse možne 
nevarnosti v takem prime-
ru temeljenja. 

Pred izdelavo teme-
ljev je potrebno opraviti 

pripravljalna in zemeljska 
dela. Parcelo, na kateri bo 
stala hiša, moramo najprej 
pripraviti za gradnjo. Od-
stranimo vsa moteča dre-
vesa, skale, zasujemo vse 
kotanje in poravnamo te-
ren. V naslednjem koraku 
odstranimo zgornjo plast 
zemlje ter izkopljemo jarke 
za odvodnavanje. Zemlje 
ne odpeljemo na oddalje-
no deponijo, raje jo shra-
nimo, da jo bomo lahko po 
končani gradnji uporabili 
za ozelenitev površin. 

Količenje stavbe naj 
opravi pooblaščena insti-
tucija s strani Geodetske 
uprave RS, da kasneje ne 
bomo imeli probleme z so-

sedi. Hiša mora namreč sta-
ti na mestu, ki je predvide-
no po lokacijskem načrtu. 
Gradbeni profili morajo biti 
nameščeni dovolj stran od 
bodoče zgradbe in gradbe-
ne jame, da ne motijo dela. 
Prav tako morajo biti dovolj 
trdni, da se med betonira-
njem temeljev ne poškodu-
jejo.

Med zemeljska dela 
štejemo pripravo gradbene 
jame in njeno zaščito. Izkop 
gradbene jame lahko opra-
vimo ročno ali strojno. če 
so temeljna tla slabo nosil-
na moramo opraviti široki 
izkop in izkopati slab mate-
rial, da pridemo do nosil-
nejših tal. Izvesti moramo 

podpiranje bočnih strani, 
posebej v primeru, če so 
nagibi večji, kot je narav-
ni nagib terena. Vsa podpi-
ranja in zavarovanja je po-
trebno opraviti po načrtih 
in ustrezni dokumentaciji. 

V tej fazi izgradnje, 
ne smemo pozabiti na tiste 
komunalne priključke, ki se 
bodo polagali v zemljo (ka-
nalizacija, vodovod, ogre-
vanje, telefon). Rove in 
kanale za te priključke mo-
ramo izkopati v takih širi-
nah, da omogočimo neo-
virano razpiranje bočnih 
strani in delo v njih. če pri 
izkopu naletimo na talno 
vodo, uporabimo črpalko 
za izčrpanje vode.

TEmELJI INdIVIdUALNE HIŠE
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Opis sistema s solarno 
toplotno črpalko

Sistem na sliki 1 prikazuje solarno 
toplotno črpalko, ki sončne energije 
ne izkorišča le neposredno za ogreva-
nje in pripravo tople sanitarne vode, 

temveč tudi kot podporo pri delova-
nju toplotne črpalke. S koriščenjem 
sončne energije pokrijemo približno 
25% celotnih potreb po energiji (30% 
za ogrevanje in 70% za pripravo tople 
sanitarne vode) 

S toplotno črpalko ne ogrevamo 
le prostorov, temveč tudi segrevamo 
toplo sanitarno vodo. Z vgrajenim 
toplotnim prenosnikom HGL – slika 2, 
dosežemo temperaturo predtoka 60 
°C, kar predstavlja 15 % pridobljene 
energije. Preostala energija,to je 85%, 
se pri temperaturi predtoka 35 °C od-
vede v ogrevalni krog.

V primeru vgradnje vmesnega 
hranilnika toplote/hladu,  lahko s 
toplotno črpalko poleti tudi hladimo 
prostore (slika 3).

V sistemu z vgrajenim prenosni-
kom toplote zrak/voda – glikol (razda-

sOLARNA TOPLOTNA  
ČRPALKA Z dOdATNIm 
TOPLOTNIm  
PRENOsNIKOm

Slika 1: Solarna toplotna črpalka z dodatnim toplotnim prenosnikom zrak/voda - glikol

Solarni sistem  

z vgrajenim dodatnim 

toplotnim prenosnikom 

zrak/voda – glikol, koristi 

kot vir toplote zunanji 

zrak in toploto sonca. 

Doseženo letno grelno 

število znaša 4,5. Slika 2: Priprava sanitarne vode z HGL toplotnim prenosnikom
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lja do objekta do 25 m) se toploto iz 
zraka prenaša na tokokrog mešanice 
voda – glikol, ki kroži v toplotni črpalki. 
Kot vir toplote koristimo zunanji zrak 
in sonce. Medtem, ko klasični sistemi 
oskrbujejo vmesni hranilnik toplote 
le pri višjih temperaturah SSE - siste-
ma, solarna toplotna črpalka koristi 
tudi nižje temperature v SSE. Sončna 
energija se koristi tudi za odtaljevanje 
uparjalnika, kar pomeni večjo učinko-
vitost toplotne črpalke (večje letno 
grelno število).

Bojan Grobovšek
Vir:
www.ths.si

Slika 3: Ogrevanje/hlajenje s toplotno črpalko

Opis sistema 
Večnamenska reverzibilna to-

plotna črpalka je bila prvotno name-
njena za ogrevanje hotela pozimi in 
hlajenje hotela poleti. Dodatno je v 
času projektiranja prišlo do zaključka, 
da bi toplotno črpalko uporabili za 
pripravo tople sanitarne vode v sklo-
pu istega postrojenja (heat recovery). 

Dodatna možnost, ki se je pojavila, 
je bila originalna ideja, da bi lahko z 
istim postrojenjem pridobivali led za 
potrebe drsališča izpred hotela. V tem 
primeru se pojavljata dva nova režima 
dela, kjer se del energije pridobiva po-
polnoma brezplačno, kar je razvidno 
iz poenostavljene toplotne sheme na 
sliki 1.  

VEČNAmENsKA 
TOPLOTNA ČRPALKA

Sestavek opisuje večnamen-

sko toplotno črpalko, ki so 

jo zgradili za potrebe hotela 

Plaža v 0mišu. Sestavek je 

povzetek članka avtorjev 

projekta g.Orest Fabris-a in g. 

Danka Govorčin-a. Ogrevna 

moč toplotnih črpalk znaša 

188 kW, hladilna moč 215 

kW in električna moč 50 do 

70 kW. Priprava TSV znaša 

197 W, hlajenje zmesi voda 

- glikol za drsališče (16 x11m) 

znaša 98 kW. Vgrajeni so 

4 hermetični kompresorji, 

število delovnih ciklov je 

2. Hladivo R 407 C.

Slika 1: Poenostavljena toplotna shema
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Zimski režim
Pozimi je potrebno istočasno 

segrevati sanitarno vodo in obtočno 
- ogrevno vodo za potrebe ogrevanja 
hotela, zato Tč obratuje reverzibilno. 
Uparjeno hladivo iz kompresorja pre-
haja v prenosnik za TSV in potem v 
prenosnik za obtočno-ogrevno vodo. 
Toploto hladiva prevzameta oba 
prenosnika in zato hladivo prehaja v 
tekočo fazo. Tekočo fazo dušimo in 
ta prehaja skozi zračni prenosnik in 
potem v prenosnik za hlajenje zmesi 
voda - glikol. Hladivo z nizkim tlakom 
in temperaturo v zračnem prenosniku 
prevzame toploto okoliškega zraka in 
izpareva ter prehaja skozi prenosnik 
glikol - voda, ki ni v funkciji zaradi 
izključene obtočne črpalke za krože-
nje mešanice. Ciklus se zapre, z od-
sesavanjem par hladiva ter ponovno 
kompresijo. Ker je v zimskem režimu 
potrebno paralelno pripravljanje 
TSV in ogrevanje hotela, Tč obratuje 
z večjo močjo. Priprava TSV ni brez-
plačna, temveč 3 do 4 krat nižja glede 
na direktno segrevanje z električno 
energijo.

Zagotavljanje ledu
V zimskem času je potrebno po-

leg priprave TSV in ogrevanje hotela, 
napraviti in vzdrževati led na drsali-
šču, zato Tč obratuje na način kot je 

opisan zgoraj. Na nizkotlačni strani se 
ventilatorji zračnega prenosnika to-
plote ustavijo, v pogon se da obtočna 
črpalka mešanice voda-glikol in na 
prenosniku prihaja do hlajenja (temp. 
– 5 do – 10 °C), na drsališči se napravi 
led. Zagotavljanje in vzdrževanje ledu 
je brezplačno. Koriščenje tega režima 
je do zunanjih temperatur + 10 °C. 
Zaradi nižje temperature uparjanja 
hladiva, je učinkovitost toplotne čr-
palke nižja.

Prehodno obdobje
Ko hotel ni potrebno ogrevati in 

ne hladiti, potrebno pa je pripravljati 
TSV, naprave obratujejo podobno kot 
v predhodnih dveh režimih, s tem, da 
niso v obratovanju obtočne črpalke za 
ogrevno vodo in zmes voda - glikol. V 
tem primeru, vsa kondenzacija hladiva 
nastane na prenosniku za STV, izpare-
vanje je samo na zračnem prenosniku. 
Priprava TSV ni brezplačna, temveč 3 
do 4 krat nižja glede na direktno se-
grevanje z električno energijo.

Za nemoteno obratovanje je 
celotno postrojenje avtomatizirano 
(avtomatska regulacija ventilatorjev 
zračnih prenosnikov toplote, ob-
točnih črpalk, kompresorja in ostale 
opreme).

Bojan Grobovšek

Prikazana poenostavljena she-
ma se sestoji iz kompresorja, preno-
snika toplota za TSV - toplo sanitarno 
vodo, prenosnika toplote, obtočne 
- cirkulacijske vode za ogrevanje/hla-
jenje hotela, zračnega prenosnika 
toplote kot izvora in ponora energije 
iz okolice in prenosnika toplote za 
hlajenje zmesi voda - glikol za potrebe 
rekreacijskega drsališča.

Letni režim
Poleti kompresor tlači hladivo - 

plinsko fazo R 407 C skozi prenosnike 
za TSV in zračni prenosnik. Na ta način 
se pripravlja TSV. V zračnem preno-
sniku se hladivu odvede preostala 
toplota (ali vsa toplota, če je sanitarna 
voda že segreta) in se pretvori v teko-
čo fazo. Po dušenju ima hladivo nizek 
tlak in temperaturo in prehaja skozi 
prenosnik toplote za hlajenje obtočne 
vode in prenosnik zmesi voda - glikol. 
Obtočna črpalka zmesi voda - glikol 
v tem režimu (hlajenje) ni v pogonu, 
tako, da se skupen efekt hlajenja pre-
nese na obtočno vodo, ki kroži skozi  
konvektorje, klima naprave in druge 
potrošnike v hotelu. Hladivo se upari 
in ga kompresor ponovno tlači, ciklus 
je zaprt. Ker postrojenje poleti prven-
stveno obratuje zaradi hlajenja, je 
tako pridobljena topla sanitarna voda 
popolnoma brezplačna.

Pri novejših nizkotemperatur-
nih in kondenzacijskih kotlih, lahko 
v primerjavi z klasičnimi in tehnolo-
ško zastarelimi kotli, zmanjšamo po-
rabo goriva tudi do 40 %. Proizvajal-
ci kotlov te nenehno izboljšujejo, zato 
imajo ti kotli vedno boljše izkoristke, 
manjše izgube toplote v okolico ter 

tudi manj onesnažujejo okolje. 
 Vendar sama vgradnja novej-

šega kotla še ne pomeni velikega 
prihranka goriva, če zgradba ni pri-
merno toplotno izolirana. Poleg tega 
mora biti tudi vgrajen ustrezen ogre-
valni sistem, pravilno izbrana regula-
cija ogrevanja in vgrajene ustrezne 

dimovodne naprave. Pri načrtovanju 
ogrevalnega sistema se moramo za-
vedati, da skupne toplotne izgube 
ogrevalnega sistema predstavljajo 
poleg toplotnih izgub samega kotla 
še izgube toplote v dimnih plinih ter 
izgube pri prenosu toplote po cevni 
mreži do ogreva.

NIZKOTEmPERATURNI IN 
KONdENZACIJsKI KOTLI
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Določeni izolacijski  material, ki ga uporabimo tako za 
novogradnjo kot  za prenovo obstoječih objektov, imenu-
jemo ekološki takrat, ko skozi svoj celotni življenjski cikel 
maksimalno ohranja okolje. 

Da izolacija zadosti zgornji definiciji, mora izpolniti  
sledeče pogoje:

 y izdelana mora bit iz naravnih surovin, 
 y zdravstveno neoporečen material, 
 y nizka vsebnost energije pri proizvodnji, 
 y med proizvodnjo ne sme prihajati do škodljivih  

 emisij v ozračju,
 y postopek pridobivanja izolacije ne sme delati  

 škode na okolju, 
 y transport surovine na zelo kratke razdalje, 
 y po sami vgradnji mora doseči maksimalno toplotno  

 in zvočno izolacijo, s čimer dosežemo minimalno  
 porabo ogrevalne energije ter preprečujemo  
 zvočno onesnaženje okolja,

 y ko izolacija odsluži svojemu namenu mora  
 omogočit bodisi recikliranje ali 

 y kompostiranje.

Kot nam je poznano, žal v Sloveniji še ne premoremo 
inštituta za gradbeno biologijo, ki bi gradbenim materialom 
podelil certifikate, ki potrjujejo maksimalno zdravstveno 
neoporečnost. Se pa na slovenskem tržišču že pojavljajo 
izdelki, ki so si ta certifikat že pridobili, toda žal v tujih- zaho-
dnoevropskih deželah, saj so namreč v teh deželah izolacije, 
ki izpolnjujejo zgornje zahteve že več desetletna praksa.

 Med izolacije, ki so si že pridobile certifikat in v ce-
loti zadostijo vsem zgoraj navedenim zahtevam sigurno 
sodi BIO VOLNENA IZOLACIJA podjetja sOVEN d.o.o. 
iz selnice ob dravi. Surovina za izdelavo izolacije (ovčja 
volna) izvira iz slovenskega prostora, sama proizvodnja pa 
je  izredno nizko energetske narave in ne onesnažuje oko-
lja.  Ta povsem naraven material dosega najvišje evropske 
standarde-tako toplotne kot tudi zvočne izolativnosti. Ima 
izredno dolgo življenjsko dobo, po uporabi pa jo brez težav 
kompostiramo.

Zakaj se odločit za uporabo BIO volnene 
izolacije

Zaradi izrednega porasta obolenj, so  v tujini že pred 
20 leti začeli z  intenzivnimi raziskavami  potencialnih vzro-
kov na področju bivalnega okolja, saj človek večino svoje-
ga časa preživi v zaprtih prostorih. Oblikoval se je izraz sin-
drom bolnih hiš.

To so hiše, v katerih so ljudje pogosteje obolevali za 
rakom, motnjami spanja in splošnega telesnega razvoja ter 
alergijami in boleznimi dihal. Vzroki za nastanek teh obolenj 
so v uporabi nevarnih kemikalij (barve, lesni premazi, razna 
lepila in veziva-pohištvo, …), nizko in visoko frekvenčnih 
elektromagnetnih sevanje (elektrosmog) nepropustni 
materiali za končno obdelavo tako v notranjosti prostorov 
kot tudi na fasadi, … Tako so raziskave pripeljale gradbene 
biologe nazaj v preteklost, kjer človek tovrstnih bolezenskih 
problemov ni poznal. Posledica tega je razvoj sodobnih na-
ravnih gradbenih materialov in načinov vgradnje. Pozitivne 
lastnosti te gradnje so celo pripeljale sodoben evropski svet 
tako daleč, da so graditelji deležni subvencij za svoje oko-
lje in predvsem človeku pozitivno naravnano početje.

Tudi Slovenci imamo ogromen potencial za razvoj 
naravne in ekološke gradnje. Toda v nas se pojavlja strah 

VOLNENA IZOLACIJA  
IZ NARAVNE OVČJE VOLNE 
ZAKAJ JO IZBRATI IN KAKO JO 
PRAVILNO VGRAdITI?
Ekološki izolativni materiali

SOVEN d.o.o. iz  Selnice ob Dravi
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pred novitetami, rajši prisegamo na tradicionalne metode 
gradnje, kar v bistvu pomeni, da si bo naše novo bivališče 
hitro pridobilo  naziv sindrom bolne hiše. 

Naj naštejem le nekaj pomislekov pri BIO VOLNENI 
IZOLACIJI:

 y ali je cenovno  dražja,
 y kako je z  molji,
 y kako je z zajedavci,
 y kakšno ima življenjsko dobo, 
 y … - sami pomislite.

Pozabljamo pa, da sodobna tehnologija z lahkoto ob-
vladuje vse navedene  dvome, hkrati pa poskrbi, da izdelek 
obdrži svoje poslanstvo. To je, da ostaja 100% naraven ma-
terial. In nenazadnje naravna gradiva prinašajo več ugodja 
in sproščenosti, saj prijeten vonj, občutek topline in prijazne 
oblike pomenijo občutek varnega zavetja.

Lastnosti BIO volnene izolacije
Ovčja volna je naravni material. Vlakno vsebuje 

maščobo imenovano lanolin. Večja je vsebnost lanolina, 
boljša je izolativnost in boljši je vpliv materiala na člo-
veka in okolje.    Varuje pred mrazom, negativnimi vplivi 
okolja in vzpostavlja prijetno klimo in omogoča dober 
pretok zraka. Uravnava temperaturo, poleti varuje pred 
vročino, pozimi greje. Z naraščanjem mraza, se povečuje 
njena zaščita pred mrazom. Ohranja življenjsko energijo. 
Odbija prah, pršico, vlago. Se sama čisti oziroma se čisti z 
prezračevanjem. Je samo ugasljiva. Vnetljiva je pri visokih 
temperaturah , nad 520 stopinj Celzija. Odbija vonjave 
in umazanijo. Ne daje občutka vlažnosti in lepljivosti.  
 Morda koga moti močan vonj po lanolinu, ki pa je po 
vgradnji izolacije minimalen in za človeka nezaznaven ter 
s časoma izgine. Direkten dotik z volnenim vlaknom je zelo 
prijeten, izolacija ne draži kože, oči in dihal. 

Karakteristike:
 y Priporočljiva DEBELINA izolacije: 16 do 25 cm na stre-

hi in zunanjih stenah ter 8 do 16 cm na stropih in vmesnih 
stenah.

 y TOPLOTNA PREVODNOST : 0,035 W/(mK).

 y TOPLOTNA PREHODNOST pri 10 cm: 0,35 W/(m2K), pri  
 16cm: 0,2 W/(m2K), pri 25 cm pa le še 0,14 W/(m2K).

 y FAZNI ZAMIK TOPLOTE: 45 minut/1 cm-poleti se ne  
 pregreva, pozimi počasi izgublja akumulirano   
 toploto. 

 y ZVOčNA IZOLATIVNOST : Trenutno daleč najboljši  
 na trgu ponujen zvočno izolativni material (prekaša  
 ostale izolacije za minimalno 30%)

 y JE ODLIčNO PAROPREPUSTNA: µ = 1.
 y Ustvari ugodno bivalno klimo.

 y Zagotavlja POžARNO VARNOST, je SAMO UGASLJIVA.

 y Je PROTI ALERGIJSKA, po naravni poti odbija prah,  
 pršico in vlago

 y Preživi več generacij, je DOLGOROčEN material.

 y POSEDANJE je minimalno, preprečimo ga z uporniki  
 in enostavnim pritrjevanjem z vrvico.

 y Odpadna izolacija NE OBREMENJUJE OKOLJA.

 y Je okoljevarstveno in ZDRAVSTVENO NEOPOREčNA.

 y Pri normalnih okoliščinah NE RAZPADA, NE GNIJE, NE  
 IZGUBLJA IZOLACIJSKO MOč.

 y Po naravni poti je ODPORNA na mikroorganizme,  
 sicer pa je DODATNO ZAščITENA proti moljem in  
 drugim zajedavcem. 

 y Električni upor: 1,7 kPa s/m2.

 y VODOVPOJNOST je max 0,7kg/m2.

 y Količina vgrajenega materiala v m3=16-18 kg volne.

Vgradnja BIO volnene izolacije
 BIO volnena izolacija se lahko uporablja tako za 

klasične-zidane hiše kot tudi za vse sodobne montažne, 
lesene, nizkoenergijske ekološke in pasivne hiše.

Vgradnja BIO volnene izolacije je enostavna, hitra, 
predvsem pa cenovno izredno ugodna.

Med vgradnjo izolacije ne potrebujemo nobenih 
zaščitnih sredstev, saj izolacija ne draži kože, oči in dihal. 

Naravna volnena izolacija                                                                     www.soven.si
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Izbiramo lahko med dvema oblikama BIO volnene izolacije:
v obliki iglanih plošč – se polaga, režemo jo s škarjami.
v razsutem stanju – izolacijo rahlo natlačimo med 

ostrešje in opaž.
Pred vgradnjo je zelo pomembno izbrati ustrezno 

debelino izolacije. Vsi se dobro zavedamo, da vsak dodatni 
centimeter res pomeni višje stroške, toda ne smemo pozabit 
kaj to pomeni v zimskih mesecih pri porabi kurjave. 

Pri  vgradnji izolacije v obliki iglanih plošč, le te ne 
smemo stiskati ali tlačiti. Prav tako je potrebno pri uporabi 
izolacije v razsutem stanju delati po navodilih proizvajalca 
in upoštevati priporočljivo gostoto.

 Pri izbiri debeline in tipa izolacije naj nam bo v oporo 
spodnja tabela: 

OBLIKA IZOLACIJE

MESTO VGRADNJE

V PLOščAH

(90cm x 6m)

V RAZSUTEM STANJU

pri 8cm debeline je na 

površini 1m2 natlačimo 1,5kg

STREHA
OPTImALNO

16-25cm

TUdI mOžNO

16-25cm

ZUNANJA

STENA

OPTImALNO

16-25cm

TUdI mOžNO

16-25cm

PREDELNA

STENA

OPTImALNO

8-16cm

TUdI mOžNO

8-16cm

STROPI,

PODI

TUdI mOžNO

8-16cm

OPTImALNO

8-16cm

Tabela nam prikazuje, kdaj se odločit za katero vrsto izolacije in kakšna naj bo 
njena minimalna debelina. (zgoraj navedeni podatki veljajo izključno za BIO 
volneno izolacijo)

Pri ostrešju se BIO volnena izolacija lahko vgradi bodi-
si med špirovce ali pod njih. Pod prečne in vzdolžne letve 
vgradimo paroprepustno folijo, zatem pa položimo izolaci-
jo. Med izolacijo in podstrešjem ni potrebno položit PE fo-
lije-parna zapora, je pa priporočljiva. če opustimo to folijo, 

bo vlogo vsrkavanja vlage prevzela BIO volnena izolacija, ki 
ima dobro vpojnost vlage, pri čemer pa se ne poškoduje. 
Najenostavnejša in najcenejša vgradnja je ta, da  pritrdimo 
izolacijo med špirovce z žebljički, ki jih nabijemo na špirovce 
in jih medsebojno povežemo z vrvico (cik-cak).

Pri uporabi izolacije na zunanjih opečnih zidovih izde-
lamo in pritrdimo na zid leseni okvir, v katerega položimo 
izolacijo. Na ta okvir pritrdimo PE folijo in bodisi mavčne 
ali lesene vlaknene plošče. Na koncu še nanesemo omet.  
Podoben postopek uporabimo tudi pri notranjih predelnih 
stenah.

Ko izoliramo strope in pode, BIO volneno izolacijo 
enostavno posujemo med lesene opornike. Tudi tu je pri-
poročljiva uporaba PE folije.

Za konec
Slovenci smo zanimiv  narod. Odločamo se za  novo-

gradnjo ali  adaptacijo,. v tem času se pojavi potreba po 
novem avtomobilu  ali želja po  dobrem dopustu. čemu 
se bomo odpovedali?.0bičajno kvalitetnemu gradbenemu 
materialu ! žal se premalo zavemo, da večino  svojega življe-
nja preživimo v svojem domu, kjer  si želimo prijetne topline, 
prijetne klime in  vonj po naravnem in zdravem.  Bodimo 
dobri arhitekti  svojega življenja.  Pri tem pa vam lahko zelo 
koristno pomagamo v podjetju Soven  Selnica ob Dravi. 
Kot vodilni slovenski predelovalec ovčje volne, smo razvili 
odlično  naravno, toplotno in zvočno  izolacijo  za vaš dom, 
pa naj bo  lesena, klasično zidana ali kakršna koli  ekološka  
in varčna  hiša.

Zaupajte   slovenskim proizvajalcem in se prepričajte 
o slovenski kvaliteti.

(kgb)

Vir: Gradivo firme Soven Selnica ob Dravi.

www.revija-energetik.si
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Pri standardnih in nizkotemperaturnih kotlih 

se pri izračunu izkoristka kotla kot referenčno 

vrednost skupne razpoložljive energije upo-

števa kurilnost H
i
 (spodnjo kurilno vrednost)

 

in od nje odšteje izgube (zaradi dimnih plinov, 

sevalne izgube) pri čemer dobimo izkoristek 

manjši od 100 odstotkov. Za razliko od tega, se 

pri izračunu izkoristka kondenzacijskih kotlov 

kot referenčno vrednost upošteva zgorevalno 

toploto H
s
 (zgornjo kurilno vrednost), ki vključuje 

tudi toploto, pridobljeno s kondenzacijo vodne 

pare v dimnih plinih, zato znašajo izkoristki 

kondenzacijskih kotlov preko 100 odstotkov. 

1. Izkoristek kotla – splošna definicija
Izkoristek kotla pove, kolikšen delež vložene primarne 

energije v obliki goriva se spremeni v končno energijo. Pri-
marno energijo pa ne moremo v celoti izkoristiti. Določen 
del toplotne energije se izgubi oziroma odvede v okolico z 
dimnimi plini (Q

a
), določen del pa s sevanjem površine kotla 

med delovanjem gorilnika (Q
s
) in mirovanjem gorilnika (Q

b
).

Izkoristek kotla hk lahko izrazimo kot razmerje med 
oddano koristno močjo Qk (nazivna toplotna moč kotla ozi-
roma toplotni tok, ko prehaja na vodo v kotlu) in vloženo 
močjo Qf (zgorevalna toplotna moč oziroma toplotni tok, ki 
prihaja v kurišče kotla z gorivom). Enačbo lahko napišemo: 

PRImERJAVA IZKORIsTKA 
KONdENZACIJsKIH  
KOTLOV IN NT KOTLOV NA 
PLIN IN OLJE

hk = QK/Qf = (Qf – Qa - QS)/QF = 100 – qa - qs (slika 1)
q

a
 = toplotne izgube na strani dimnih plinov (%)

q
s = 

sevalne površinske izgube kotla (%)

Slika 1: Prikaz izgub na ogrevalnem kotlu

hk
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2. Primerjava izkoristka kondenzacijskih 
kotlov

Oznaka »kondenzacijski« kotel pomeni, da ti kotli za 
pridobivanje toplote ne koristijo samo kurilne vrednosti 
goriva H

i
, temveč dodatno tudi zgorevalno toploto H

s
. Za 

vse izračune izkoristkov po evropskih normah se kot refe-
renčna vrednost uporablja kurilna vrednost H

i
 (100 %), zato 

pri kondenzacijskih dobimo izkoristke nad 100 %. V tabeli 1 
so prikazane vrednosti za razmerje kurilnost – zgorevalna 
toplota, točka rosišča in steh. količina vode za različne vrste 
goriv.

Tabela 1

Gorivo
Zgorevalna 

toplota
( H

s
 )

Kurilnost
(H

i)

Razmerje
H

s
/H

i

Točka 
rosišča

(°C)

Steh.
kol.

vode 
(kg/

kWh)

Zemeljski plin 10,55 kWh/m3 9,5 kWh/m3 1,11 56 0,16

EL – KO* 12,61 kWh/kg 11,86 kWh/kg 1,06 47 0,09

EL – KO* 10,68 kWh/
liter 10,0 kWh/liter 1,06 47 0,09

UNP - butan 37,14 kWh/m3 34,29 kWh/kg 1,08 52 0,12

UNP - propan 28,24 kWh/m3  26,0 kWh/m3 1,09 53 0,13

če primerjamo izkoristek dveh, po izvedbi enakih kon-
denzacijskih kotlov na zemeljski plin in ekstra lahko kurilno 
olje, dobimo pri običajnem postopku izračuna izkoristka za 
plinski kotel izkoristek 107 % in za oljni kotel izkoristek pribli-

žno 102 % (slika 2). če za referenčni vrednosti vzamemo zgo-
revalno toploto, sta izkoristka enaka oziroma se izenačita. 

Rezultate izračuna lahko vidimo v tabeli 2.
Tabela 2

Zemeljski plin Kurilno oje

h(Hi) h(Hs) h(Hi) h(Hs)

106 % 95 % 101,7 oz. 102 % 95 %

3. Primerjava izkoristka  
nizkotemperaturnih kotlov

če primerjamo konstrukcijsko enaka nizkotempera-
turna plinska in oljna kotla, dobimo enaki vrednosti za izko-
ristek (glede na kurilnost H

i
). Popolnoma drugačen rezultat 

dobimo, če naredimo izračun izkoristka glede ne zgorevalno 
toploto (H

s
). Izračun pokaže, da je pri oljnih kotlih izkoristek 

celo višji v primerjavi z plinskimi kotli (slika 3). 
Rezultate izračuna lahko vidimo v tabeli 3.

Tabela 3

Zemeljski plin Kurilno oje

h(Hi) h(Hs) h(Hi) h(Hs)

94 % 85 % 94% 88 %

V tabeli 3 je prikazana primerjava izkoristkov zgore-
vanja za plinski kondenzacijski kotel in nizkotemperaturni 
kotel na kurilno olje. Pri obeh kotlih je upoštevan presežek 
zraka l = 1,2. Pri temperaturi dimnih plinov 120 °C (CO2 = 13 
%) za NT kotel na olje in temperaturi dimnih plinov 55 °C za 
kondenzacijski kotel na ZP, sta izkoristka zgorevanja goriva 
enaka in znašata 88,5 %.

Slika 2: Primerjava izkoristka kondenzacijskih kotlov

* Po SIST 1011 Hi ≥  42,6 MJ/kg 
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Tabela 3

Temperatura 
dimnih plinov

kondenzaciski kotel - 
zem. plin l = 1,2

nizkotemperaturni kotel - 
kur. olje l = 1,2

izkoristek zgorevanja 
hzg

izkoristek zgorevanja hzg

120 °C 0,855 0,885

55 °C 0,885 0,915

4. Zaključek
Brez navedbe, katera zgorevalna toplota je vzeta kot 

referenčna, ne moremo neposredno primerjati izkoristke 
delovanja plinskih in oljnih kotlov. Z uporabo plinskih kon-
denzacijskih kotlov, v primerjavi s nizkotemperaturnimi 

kotli, lahko dosežemo določen prihranek goriva do 15 %, 
medtem ko pri oljnih kondenzacijskih kotlih znaša prihranek 
približno 10 %, če pri izračunu upoštevamo kurilnost H

i. 
če 

to pravilo uporabimo pri konstrukcijsko enakih nizkotem-
peraturnih plinskih in oljnih kotlih, dobimo enaki vrednosti 
izkoristka (glede na kurilnost H

i
). Popolnoma drugačen re-

zultat pa dobimo, če naredimo izračun izkoristka nizkotem-
peraturnega plinskega in oljnega kotla glede ne zgorevalno 
toploto (H

s
). Izračun pokaže, da je pri oljnih kotlih izkoristek 

celo višji v primerjavi z plinskimi kotli. 

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž. str.

Viri:Tehnični listi firme Weishaupt, Buderus

Slika 2: Primerjava izkoristka NT kotlov

Posodobitev ogrevalne na-
prave 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). 

Izračun letnega izkoristka pri ob-
stoječem in novem sodobnem 

kotlu je pokazal, da samo izbolj-
šana toplotna izolacija ne prinaša 
želenih prihrankov energije, če 
zadržimo v ogrevalnem sistemu 
zastarelo ogrevalno napravo. Pri 
starejših stanovanjskih stavbah, 
grajenih pred letom 1980, je 
tehnično možno zmanjšati rabo 

energije za ogrevanje za 50 do 
60 %. Približno 30 % pa je možno 
zmanjšati rabo energije z ekonom-
sko upravičenimi ukrepi, ki se po-
vrnejo prej kot v 10 letih. Doseženi 
energetski ukrepi so v veliki meri 
odvisni od odnosa lastnikov stavb 
do učinkovite rabe energij. 

POsOdOBITEV OGREVALNE 
NAPRAVE
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1. Standardni način toplotne zaščite 
strešnih konstrukcij

Pri toplotni izolaciji strešnih konstrukcij se največ 
vgrajuje mineralna volna, v manjši meri polistiren in drugi 
izolacijski materiali. Toplotna izolacija strehe vpliva na celo-
tno energijsko bilanco hiše, saj je delež strešne površine pri 
enodružinskih hišah od 20 do 30 odstotkov. Na poševnih 
strehah je možno toplotno izolacijo iz mineralne volne vgra-
diti na tri načine:

 y med škarnike,
 y na škarnike,
 y pod škarnike.

Priporočena debelina toplotne izolacije znaša mini-
malno 20 cm. če med škarniki ni dovolj prostora, toplotno 
izolacijo podaljšamo pod škarnike, kar sicer jemlje nekaj 
uporabne višine prostora, a hkrati povečuje ugodje bivanja 
Paziti je potrebno, da so stiki pri zaključkih sten, dimnikih 
in strešnih oknih zadostno izolirani in tesni. V primeru, da 
je streha že deloma izolirana, dodatno izolacijo namestimo 
na škarnike (sistem TERMOTOP). Preko škarnikov namestimo 
toplotno izolacijo in nato sekundarno kritino. Za izolacijski 
sloj uporabimo trdne izolacijske plošče iz mineralne volne 
(kamene), ki so sposobne prevzeti pritrditev vzdolžnih letev 
s posebnimi vijaki na škarnike. Na vzdolžne letve se pritrdi-
jo prečne letve in kritina. Za prijetno počutje je potrebno 
toplotno izolacijo pravilno izvesti, da omogočimo neoviran 
prehod vodne pare navzven. Največja dovoljena toplotna 
prehodnost U

max 
za poševne in ravne strehe (Pravilnik o to-

plotni zaščiti in učinkoviti rabi, tabela 1, Ur.list št.42/2002) 
je 0,25 W/m2K. Za stavbe z uporabno površino do 50 m2 je 
največja dovoljena toplotna prehodnost U

max
 = 0,20 W/m2K 

(tabela 2).

2. Izolacija strešne konstrukcije z vgradnjo 
folije iz polietilena 

2.1. Opis polietilenske folije
Polietilenska toplotna izolacija ALKREFLEx 2 L – 2 (pri-

bližno 8100 zaprtih zračnih celic na m2), se sestoji iz dveh, po-

TOPLOTNA ZAŠČITA 
GRAdBENIH KONsTRUKCIJ  
s POLIETILENsKO FOLIJO

Za toplotno izolacijo strmih streh uporabljamo 

najbolj pogosto negorljive in paroprepustne 

materiale kot sta na primer kamena volna 

in steklena volna. Na našem trgu je že nekaj 

časa v prodaji toplotno izolacijska folija iz 

polietilena, ki jo proizvaja nizozemsko podjetje 

Meuwissen. Zaradi majhne debeline (6,5 mm), 

lahko folijo vgradimo na mestih, kjer je na 

razpolago malo prostora. Uporablja se lahko 

pri izolaciji strešnih konstrukcij, prezračevanih 

fasad, pritličnih talnih konstrukcij in industrij-

skih objektov. Toplotna zaščita objekta mora 

zagotoviti primerno bivalno ugodje v zimskem 

in letnem času. Za lahke strešne konstrukcije je 

značilno, da ne zagotavljajo primerne toplotne 

stabilnosti objekta, zato je pomembno, da 

vgradimo ustrezen izolacijski material. Čeprav 

preverjanje temperaturne zakasnitve in 

faktorja dušenja amplitude nihanja tempe-

rature sedaj veljaven standard ne vrednoti 

več, nam je lahko v pomoč pri oceni toplotne 

stabilnosti konstrukcije v primeru, če primer-

jamo med seboj različne sestave konstrukcij z 

vgrajenimi različnimi izolacijskimi materiali. 

V sestavku je prikazana primerjava toplotne 

stabilnosti strešne konstrukcije z vgrajeno 

izolacijo iz kamene volne (sistem TERMOTOP) 

in vgrajene toplotne izolacije iz polietilena. 
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2.2.1. Varianta 1 - slika 2 a
toplotna upornost konstrukcije (folija alkreflex 2L-

2, dva zračna sloja 2, 5 cm, emisivnost 0,11): 0,95 m2K/W 
(podatek iz poročila meritev, ki jih je za proizvajalca izvedel 
pooblaščen inštitut)

R
i
 + R

e
 = 0,168 m2K/W (toplotna prestopna upornost na 

notranji in zunanji strani stene)
prevodnost mavčno - kartonske plošče l = 0,21 W/mK 
leseni opaž (sekundarna kritina) debeline 2 cm
Tyvek folija S

d
 = 0,02 m

opečni strešnik

a.Toplotna prehodnost znaša: 

 U
d
 = 1/R

skupni
 = 0,84 W/m2K

V primeru, da upoštevamo dodatno še toplotni upor R
a
 

= 0,5 m2K/W ko ga predstavlja sloj mirujočega zraka (debe-
lina sloja zraka 10 cm, vodoravna zračna plast, tok navzgor) 
znaša toplotna prehodnost:

U
d
 = 0,62 W/m2K > U

max
  = 0,25 W/m2K (Pravilnik o 

toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.list. 
št.42/002)

b. Faktor dušenja amplitude nihanja temperature:

vezanih polietilenskih mehurčastih slojev debeline 6 mm, 
z obeh strani prevlečenih z aluminijasto folijo, ki vsebuje 
zaščitno polietilensko prevleko. Debelina izolacije, ki zajema 
vse sloje znaša 6,5 mm, širina zvitka je v treh dimenzijah 
in sicer 1050, 1200 in 1500 mm, dolžina zvitka 25 m. Ostali 
tehnični podatki:

površinska masa: 340 g/m2

vnetljivost po DIN 4102: razred B1 - težko vnetljiva izolacija
sila pretrga: vzdolžno 170 N/cm, prečno 125 N/cm 
raztezek do pretrga: vzdolžno 80 %, prečno 12 %
rel.upornost prehodu vodne pare : S

d
 < 200 m

obstojnost: časovno obstojna izolacija, neobčutljiva na 
vlago, vodo, zrakotesna, parozaporna
temperaturne spremembe: -20°C/+ 80°C, koeficient emi-
sivnosti Al folije 0,11

2.2. Način izvedbe izolacije strešne  
konstrukcije

Izvedba izolacije strehe s polietilensko folijo spada 
med neprezračevane gradbene konstrukcije. Pri izračunu 
toplotne prehodnosti moramo še dodatno upoštevati to-
plotni upor Ra, ki ga predstavlja mirujoči sloj zraka. Ta je 
odvisen od debeline sloja in emisivnosti obeh površin, ki 
omejujeta zračni sloj. Vrednosti odčitamo iz ustreznih tabel.

Toplotno izolacijo položimo med škarnike. Nad in pod 
toplotno izolacijo je potrebno zagotoviti zračni prostor mi-
nimalno 2 - 3 cm. Izolacijo vgradimo z pribijanjem, spenja-
njem (uporaba vpenjalnih plošč - 4 kom/m2 in distančnikov) 
ali lepljenjem, pri čemer uporabimo aluminijasti samolepilni 
trak širine 5 cm za prekrivanje stikov. Izračun toplotne pre-
hodnosti za sestavljeno strešno konstrukcijo je narejen za 
dve varianti. Tako je v prvi varianti upoštevana ena izola-
cijska folija (slika 2 a) v drugi varianti pa dve izolacijski foliji 
(slika 2 b). Za izračun so bili na razpolago ti podatki:
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n = 9 < 25  

Novi predpisi ne zahtevajo več izračuna faktorja am-
plitude nihanja  temperature (zahteva je bila n

min
 = 25) in 

izračuna faznega zamika.

2.2.2. Varianta 2 (slika 2 b)

toplotna upornost konstrukcije (2 foliji alkreflex 2L-2 
, trije zračni sloja 2, 5 cm, emisivnost 0,11): 1,86 m2K/W 
(podatek iz poročila meritev, ki jih je za proizvajalca izvedel 
pooblaščen inštitut)

R
i
 + R

e
 = 0,168 m2K/W (toplotna prestopna upornost na 

notranji in zunanji strani stene)
prevodnost mavčno - kartonske plošče l = 0,21 W/mK 
sekundarna kritina

a. Toplotna prehodnost znaša: 

 U
d
 = 1/R

skupni
 = 0,48 W/m2K >  0,25 W/m2K (Pravilnik o 

toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.list. 
št.42/002, tabela 1, U

max
 = 0,25 W/m2K)

V primeru, da upoštevamo dodatno še toplotni upor 
R

a
 = 0,4 m2K/W, ki ga predstavlja sloj mirujočega zraka  (de-

belina sloja zraka 6 cm, vodoravna zračna plast, tok navzgor) 
znaša toplotna prehodnost:

U
d
 = 0,4 W/m2K > 0,25 W/m2K 

Rezultat izračuna toplotne izolacije iz polietilena po-
kaže, da z izolacijo 2 x 6, 5 mm (v dveh slojih) ne dosežemo 
predpisane maksimalno dovoljene toplotne prehodnosti U 

max 
= 0,25 W/m2K.

b. Faktor dušenja amplitude nihanja temperature:

n = 10,5 < 25  

V predpisih so določene največje dovoljene toplotne 
prehodnosti gradbenih konstrukcij za zimske projektne 
pogoje. V poletnem času morajo gradbene konstrukcije 

zaščititi bivalni prostor pred pregrevanjem zaradi visokih 
zunanjih temperatur in absorbiranega sončnega sevanja 
na zunanjih površinah konstrukcij. 

Temperatura zunanjega zraka in zunanjih površin kon-
strukcije niha s periodo 24 ur. Amplituda temperaturnega 
vala prodira skozi konstrukcijo in se pri tem zmanjšuje – duši. 
Karakteristična vrednost, s katero opišemo toplotno stabil-
nost konstrukcije, je dušenje amplitude nihanja temperatu-
re. Faktor dušenja amplitude n predstavlja razmerje ampli-
tude temperaturnega nihanja zunanjega zraka in amplitude 
temperaturnega nihanja notranje površine. čas, ki preteče 
med pojavom najvišje temperature zunanjega zraka in poja-
vom najvišje temperature na notranji površini konstrukcije, 
imenujemo fazni zamik (h). Merimo ga v urah in nam pove, 
čez koliko časa se bo najvišja nihajoča temperatura z ene 
strani konstrukcije pojavila na drugi strani.

čeprav temperaturno zakasnitev in dušenje amplitu-
de nihanja temperature sedaj veljaven standard ne vrednoti 
več, nam je lahko v pomoč pri oceni toplotne stabilnosti 
konstrukcije v primeru, če primerjamo med seboj različne 
sestave konstrukcij z vgrajenim različnim izolacijskimi ma-
teriali. Temperaturna zakasnitev nam tako dejansko pove, 
kolika je stopnja udobja bivanja pod neko strešno konstruk-
cijo. če primerjamo toplotno izolacijo iz polietilenske folije 
s toplotno izolacijo iz kamene volne (sistem TERMOTOP, 14 
cm toplotne izolacije med škarniki in 6 cm toplotne izolacije 
nad škarniki, slika 1), dosežemo pri toplotni izolaciji iz kame-
ne volne dušenje amplitude nihanja temperature n = 44 in 
toplotno prehodnost U = 0,18 W/m2K. 

3. Izolacija zunanjih sten s polietilensko 
folijo

Toplotna izolacija iz polietilena je namenjena tudi za 
izolacijo zunanjih sten. V primeru, da se toplotna izolacija 
vgradi na zunanji strani zidu, lahko pri določeni sestavi 
konstrukcije (na primer steni iz celičnega betona) pride 
do prekomerne kondenzacije vodne pare. Zaradi možne 
kondenzacije vodne pare v konstrukciji, je pri vgrajevanju 
toplotne izolacije na zunanjo stran zidu primernejše, da 
toplotno izolacijo vgradimo na notranjo stran zidu (slika 2 c).
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Na sliki 2 je prikazana varianta, kjer je folija Alkreflex 
pritrjena neposredno na valovito pločevino. Izmerjena to-
plotna prehodnost konstrukcije  v odvisnosti od emisivnosti 
obeh površin (pri foliji upoštevana emisivnost 0,11) znaša 
1,67 

W/m2K.
 Na sliki spodaj je prikazana izolacija industrijske strehe 

z različnimi variantami vgradnje polietilenske folije Alkreflex 
2L-2. 

5. Zaključek
Izračun toplotne prehodnosti za strešno konstrukcijo 

pokaže, da tudi z dvema slojema folije iz polietilena, ne 
dosežemo potrebne toplotne prehodnosti. Prav tako ne 
dosežemo primerne toplotne stabilnosti, ki pomembno 
vpliva na bivalno ugodje. Pri izolaciji ovoja zgradbe z zu-
nanje strani, se lahko pojavijo problemi zaradi kondenza-
cije vodne pare v konstrukciji, zato je primernejše toplotno 
izolacijo iz polietilena namestiti na notranjo stran zidu. Iz 
navedenih razlogov lahko  rečemo, da je toplotno izolacijska 
folija iz polietilena  primernejša  za vgradnjo na industrijske 
objekte  (za izolacijo streh in fasad) kot za  izolacijo  bivalnih 
prostorov.

Sposobnost zvočne izolacije mejnih gradbenih 
konstrukcij ima prav tako velik vpliv na bivalno ugodje. V 
tehničnih podatkih žal ni zaslediti, kakšno dušenje zvoka 
dosežemo pri vgradnji izolacijske folije iz polietilena. Ta 
podatek je predvsem pomemben pri izolaciji podstrešnih 
bivalnih prostorov.

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

Viri:
www.mi.nl
www.meuwissen - industrie.com
tehnični listi

a. dani podatki za izračun toplotne prehodnosti:
toplotna upornost konstrukcije (folija alkreflex 2L - 

2, dva zračna sloja 2, 5 cm, emisivnost 0,11): 1,29 m2K/W 
(podatek iz poročila meritev, ki jih je za proizvajalca izvedel 
pooblaščen inštitut)

R
i
 + R

e
 = 0,168 m2K/W (toplotna prestopna upornost na 

notranji in zunanji strani stene)
opečni zidak debeline 29 cm, l = 0,6 W/mK
mavčno - kartonsko plošča l = 0,21 W/mK

b. Izračunana toplotna prehodnost znaša:
U = 0,5 W/m2K <  0,6 W/m2K (Pravilnik o top. zaščiti in 

učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.list. št.42/002, tabela 1, 
U

max
 = 0,6 W/m2K) 

c. Tabelarični prikaz izračunanih vrednosti
Tabela 1 prikazuje dobljene rezultate izračuna toplo-

tne prehodnosti in  vrednost faktorja  dušenja amplitude 
nihanja temperature.  Navedena je tudi okvirna cena 1m2 
toplotne izolacije iz polietilenske folije in  kamene volne.

Tabela 1

Konstrukcija U
računski

  
(W/m2K)

U
mak

(W/m2K) 
– dovoljena 

vrednost

Faktor  
dušenja 
amplitu-
de  (n )

Cena  
izolacije 
(SIT/m2 )

Izolacija strehe s folijo  
alkreflex 2L- 2   v dveh 
slojih debeline   d = 13 

mm (sl. 2 b)
0,4 0,25 10,5 1500 - 

1800

Izolacija strehe s toplotno 
izolacijo iz kamene volne 
debeline   d = 20 cm - (sl. 

1) 
0,18 0,25 44 2000 

4. Izolacija industrijskih objektov
Polietilenske folije se  največ  uporabljajo  za izolacijo 

industrijskih objektov,  predvsem strešnih kovinskih kon-
strukcij, fasad in talnih konstrukcij. Tudi pri teh konstrukcijah 
je potrebno računati difuzijske karakteristike posameznih 
konstrukcij in s tem preprečiti prekomerno navlaževanje 
konstrukcij in poškodb. Metoda izračuna je navedena v SIST 
1025. Polietilenska  folija lahko služi tudi kot sekundarna 
kritina. 
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V primerih ko morajo ostati ogrevala iz arhitektonskih 
razlogov prikrita, toplotna moč pa se naj ne bi spremenila, 
predstavljajo konvektorji zelo dobro rešitev. To velja na pri-
mer za zgradbe z velikimi steklenimi fasadnimi površinami 
ali pa za zgradbe, kjer segajo okna do tal in iz estetskih vzro-
kov ni možno vgraditi radiatorjev. V tem primeru vgrajeni 
konvektorji omogočajo hitro reagiranje na temperaturna ni-
hanja, ki so izrazita zaradi velikih steklenih površin ter tako 
omogočajo dobro regulacijo ogrevalnega sistema. Priključi-
mo jih lahko na enocevni ali dvocevni sistem kot pri klasičnih 
radiatorjih. S konvektorji lahko prostore zelo hitro ogrejemo 
ter dosežemo enakomerno kroženje toplega zraka v prosto-
ru. Količina vode v konvektorjih je manjša kot pri radiatorjih, 
odlikuje jih tudi mala masa in male dimenzije. Pri talnih iz-
vedbah konvektorji ne zavzamejo tlorisne površine. Odda-
jo toplote lahko dosežemo z naravno konvekcijo ali prisilno 
konvekcijo. V primeru vgradnje konvektorja z tangencialnim 
ventilatorjem (prisilna konvekcija) v veliki meri preprečuje-
mo kondenzacijo na okenskih površinah, pri čemer mora 
biti konvektor vgrajen čim bližje okenski površini. Konvek-
torji imajo tudi določene slabosti kot je oddaja toplote le z 
konvekcijo, dodatni so stroški za zaslon in oteženo čiščenje.

1. Uporaba in značilnosti konvektorjev
Največ se uporabljajo za ogrevanje poslovnih in tr-

govskih prostorov, v manjši meri pa tudi za ogrevanje sta-
novanj. Uporabljajo se lahko kot sekundarna ali primarna 
grelna telesa. Možni jih je vgraditi tudi v kombinaciji z dru-
gimi primarnimi grelnimi telesi (npr. talno ogrevanje, radi-
atorji, itd). Priključimo jih lahko na enocevni ali dvocevni 
sistem centralnega ogrevanja, enako kot pri klasičnih radi-
atorjih. Glavni element konvektorjev je prenosnik toplote, 
ki je vstavljen v ohišje iz jeklene pločevine. Izdelan je iz je-
klenih ali bakrenih cevi, na katere so navlečene aluminija-
ste lamele. S takim načinom izvedbe je dosežen dober stik 
med cevmi in lamelami, ter s tem tudi dober prenos toplo-
te. K opremi konvektorjev spada še zadnja in sprednja stena 
(zaslon), vmesne pregrade nad konvekcijskimi površinami, 
pohodna rešetka (pri talni izvedbi), regulacijska oprema na 

vodni strani ter regulacijska oprema na strani zraka (brez-
stopenjski regulator vrtljajev ventilatorja pri konvektorjih s 
prisilno konvekcijo). Nekatere izvedbe konvektorjev imajo 
tudi regulacijske lopute za izstopajoči topli zrak na zgornji 
strani grelnika. 

Skozi prenosnik teče ogrevna voda, podobno kot pri 
radiatorjih. Hladen zrak vstopa v grelno telo na spodnji stra-
ni, se ogreje na grelnih površinah (lamelah) ter nato izstopa 
na zgornji strani grelnika. Oddajanje toplote se vrši v glav-
nem samo s konvekcijo.

Na sliki št.1 je prikazan vgrajeni konvektor v stenski niši 
pod oknom s sprednjim zaslonom. Prikazan je vstop hladne-
ga zraka na spodnji strani grelnika ter izstop toplega zraka 
na zgornji strani grelnika.

2. Izvedbe konvektorjev
Zaradi malih dimenzij je možna različna postavitev 

konvektorjev. Tako lahko konvektorje vgradimo v plitke in 
globoke kanale v tleh, zaobljene stene, v steno pod oknom, 
sedežno garnituro, itd. Konvektorji, ki jih vgradimo v plitek 
kanal, imajo ponavadi vgrajen manjši ventilator, ki služi za 
povečanje prenosa toplote, saj je zaradi majhne višine kana-

VGRAdNJA 
KONVEKTORJEV V  
BIVALNE PROsTORE

Slika 1: Konvektor v stenski niši s dodanim zaslonom (možna demontaža)
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la (90 do 110 mm) naravna konvekcija slaba. Izvedba je pri-
kazana na sliki št.2.

Na sliki št.3 je prikazano nekaj načinov postavitve kon-
vektorjev v globokem kanalu, pod oknom, zidom, sedežno 
garnituro in prosto postavljenim konvektorjem na notra-
njem zidu.  Poglejmo nekaj značilnosti vgradnje konvektor-
jev v steno in globoki kanal.

2. 1. Konvektorji v steni
Uporabljamo jih takrat, če želimo ogrevalna telesa skri-

ti, hkrati pa ohraniti primerni toplotni učinek (slika 3 d). Po-
nekod je opaziti zelo nestrokovno zakrite klasične členkaste 
in ploščate radiatorje, kjer je toplotni učinek zaradi prepre-
čene oddaje toplote s sevanjem bistveno zmanjšan. V takem 
primeru bi bila vgradnja konvektorjev sigurno boljša rešitev. 
Ker konvektorje zakrijemo z zaslonom, lahko tudi prikrijemo 
instalacijske kanale, kar je tudi iz estetskega vidika boljša re-

šitev. Zasloni so lahko narejeni iz pločevine, eternita, lesa itd. 
Izvedba mora biti montažna, da je možno čiščenje.

2.2. Konvektorji v globokem kanalu
To vrsto konvektorjev najpogosteje uporabljamo v 

prostorih z velikimi steklenimi površinami (npr. zimskimi vr-
tovi), vhodnih prostorih ali tudi v pritličjih individualnih hiš, 
ki niso podkletene. Glede na pretok zraka skozi konvektor 
ločimo tri izvedbe:

Izvedba z iztokom zraka proti oknu (slika 3 e), ki jo upo-
rabimo le v izjemnih primerih, kjer predstavljajo toplotne iz-
gube skozi okna manj kot 20 % vseh toplotnih izgub. Odmik 
kanala od okna naj bo čim manjši. 

  Izvedba z iztokom zraka proti prostoru (slika 3 f) pride 
v poštev kot dodatno grelno telo pri zelo velikih steklenih 
površinah, ko delež toplotnih izgub prostora skozi te površi-
ne predstavlja nad 70 % vseh toplotnih izgub prostora. Hla-
den zrak, ki se spušča ob stekleni površini navzdol, se ogre-
je na lemelah toplotnega prenosnika in s pomočjo naravne 
konvekcije dviga v prostor.

  Izvedba z dotokom hladnega zraka z obeh strani in 
iztokom toplega zraka v sredini (slika 3 g) se uporablja, ko 
imajo razen steklenih (na te odpade 20 d 70% vseh toplotnih 
izgub), bistveni vpliv na toplotne izgube še druge obodne 
površine. Ta izvedba omogoča razbitje tokov hladnega zra-
ka v okenski coni in enakomerno kroženje zraka v prostoru.

Razen opisanih izvedb poznamo še posebno izvedbo 
konvektorjev, kjer se vrši prenos toplote z kombinacijo kon-
vekcije in deloma tudi sevanja. Njihova osnovna značilnost 
je majhna višina, zato jih vgrajujemo ob parapete, pri čemer 
je na okenski strani zaradi boljšega učinka potreben zaslon.

Slika 2: Vgradnja konvektorja v plitvem kanalu

Slika 3: postavitev konvektorjev
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3. Obratovalne karakteristike konvektorjev
Za izračun toplotne moči se uporablja empirična enač-

ba, kjer je merodajen eksponent »n«, ki določa obratovalno 
karakteristiko po enačbi:

Q/Q
60

 = (Dt / Dt
60

)n  Dt
n
 = Dt

60

Dt = (t
d
 + t

o
)/2 - T

i
 (K)

t
d
 = 90 °C - temperatura predtoka

t
o 

= 70 °C - temperatura povratka
t

i 
= 20 °C - temperatura zraka v prostoru

Dt
n
 = Dt

6 0 
= (90 + 70)/2 - 20 = 60 °C ali 60 K 

 za toplovodne sisteme

Velik vpliv na vrednost eksponenta »n« ima tudi viši-
na konvektorja oziroma globina kanala, v katerega so vgra-
jeni. Z zmanjšanjem višine upada tudi vrednost eksponen-
ta. Razen od višine, je eksponent »n« odvisen še od izvedbe. 

Tako po DIN 4704 velja:
n = 1,33 - za konvektorje v plitvem kanalu z  

 naravno konvekcijo,
n = 1,08 - za konvektorje v plitvem kanalu  

 z vgrajenim radialnim ventilatorjem,
n = 1,21 - 1,55 za konvektorje v zidu,
n = 1,27 - 1,55 za konvektorje v globokem kanalu,
n = 1,24 - 1,40 za sevalne konvektorje,
n = 1,25 - 1,32 za ploščate radiatorje.

Pri skupni uporabi radiatorjev in konvektorjev je po-
trebno upoštevati, da so toplotne moči pri različnih režimih 
oziroma temperaturi ogrevne vode ne spremenijo enako. 

V primeru, da vgradimo v ogrevalni sistem ogrevala z 
različnimi eksponenti »n«, moramo njihove dimenzije ustre-
zno korigirati. Pri tem si pomagamo z ustreznimi diagrami.

Standardna toplotna moč ogrevala je zelo odvisna od 

globine kanala, kar prikazuje diagram na sliki št. 5.

4. Najpogostejše napake pri vgradnji 
konvektorjev

Napake pri vgradnji povzročajo različne motnje v de-
lovanju in sicer:

Manjša toplotna moč, ker pri vgradnji ni bilo upošte-
vano, da je toplotna moč odvisna od višine konvektorja ozi-
roma globine kanala (slika 5).

Manjša toplotna moč zaradi zoženega prečnega pre-
reza za vstop in izstop zraka. Potrebno je upoštevati ustre-
zen korekturni koeficient, ki ga odčitamo v ustreznih diagra-
mih proizvajalcev konvektorjev. 

Manjša toplotna moč zaradi nevgrajenih prečnih pre-
grad nad konvekcijskimi površinami, kar vodi do vzdolžnih 
tokov in zmanjšanja oddajanje toplote z konvekcijo. 

Pri talnih konvektorjih je tudi pomembna toplotna izo-
lacija ohišja. Prav tako mora biti primerna raven šuma, ki naj 
ne presega 35 dB (pri konvektorjih z prisilno konvekcijo).

5. Zaključek
Konvektorji nudijo številne možnosti vgradnje in v 

mnogih primerih predstavljajo najprimernejši prenosnik 
toplote za ogrevanje. Posebne izvedbe konvektorjev omo-
gočajo poleg ogrevanja tudi hlajenje, prezračevanje in filtri-
ranje zraka. Pri tem ni mišljeno samo ogrevanje in klimatiza-
cija poslovnih prostorov temveč to velja tudi za ogrevanje 
in klimatizacijo bivalnih prostorov. Konvektorji imajo poleg 
dobrih lastnosti tudi določene slabosti. Pri morebitni vgra-
dnji je zato poznavanje in tudi upoštevanje vseh njihovih la-
stnosti zelo pomembno. 

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

Kot primer vzemimo režim ogrevanja 60/50°C in 
grelno telo z eksponentom »n« = 1,3. Temperatura zraka 
v prostoru znaša 20 °C.

Temperaturna razlika Dt = (t
d
 + t

o
)/2 - T

i
 (K) in znaša 

35 K. Razmerje toplotne moči Q
35

/Q
60

 = 0,5 in ga odčita-
mo v diagramu št.4. Toplotna moč konvektorja pri režimu 
60/50°C znaša: Q

35
 = Q

60
 x 0,5 ( W) . Razmerje pokaže, da 

je za doseganje enake toplotne pri režimu 60/50 °C po-
trebna 2 krat večja površina grelnega telesa kot pri reži-
mu 90/70 °C. 

Slika 4: Rel. toplotna moč v odvisnosti od srednje temperature vode 
in eksponenta »n»

Slika 5: Standardna toplotna moč v odvisnosti od globine kanala
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Copelandov kompresor im možnost regulacije moči, s 
čimer varčujemo z energijo. Moč hlajenja se prilagaja od 10 
d0 100 %, kar pomenu dober izkoristek. Visoko učinkovitost 
in stabilnost hladiva (R407 C) dosežemo z spreminjanjem 
geometrije prostornine znotraj kompresorja.

Sestavek opisuje osnovne značilnosti t.i. »Digital Scroll 
sistema«.

Način delovanja in brezstopenjska  
regulacija moči

 y Karakteristike delovanja kompresorja so sledeče:
 y regulacija učinka med 10 in 100% nominalnega  

 učinka,
 y velik izkoristek zaradi konstantne modulacije kapaci 

 tete – moči,
 y življenjska doba PWM ventila 30 let,
 y visoka učinkovitost in stabilnost komprimiranega  

 hladiva z spremembo geometrije volumna znotraj  
 kompresorja.

Na sliki 2a je prikazana kompresija pri zaprtem ventilu 
in na sliki 2b prazen hod pri odprtem ventilu.

dIGITAL sCROLL 
KOmPREsOR ZA  
TOPLOTNE ČRPALKE

Slika1: Digitalni spiralni Scroll kompresor

Slika 2 a

Slika 2 b
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Kompresor spreminja geometrijo prostornine – volu-
mna znotraj kompresorja, z natančnim aksialnim gibanjem 
statorja. Prav tako obstaja obvod med sesalnim priključkom 
in tlačnim valjem na plavajočem tesnilnem delu aksialno 
premikajočega statorja.

Kompresor modulira moč z pomikanjem rotorja od 
statorja z zapiranjem/odpiranjem elektro motornega PWM 
ventila. Ko je ventil zaprt, je rotor spojen s statorjem in pride 
do izenačenja tlakov. Hermetično se zapre prostor za kom-
presijo in pride do komprimiranja hladiva. V primeru, ko je 
ventil odprt, prihaja do razlike tlakov, stator se dvigne glede 
na rotor za 1 mm. Rotiranje se nadaljuje, vendar ne prihaja 
do komprimiranja hladiva. Kompresor lahko neprekinjeno 
menja periodo kompresije (PWM ventil je zaprt) in praznega 
hoda (PWM ventil je odprt) in tako regulira količino hladiva 
na tlačni strani. Z odpiranjem in zapiranjem PWM ventila se 
moč neprestano menja.

S spremembo ciklusa kompresije in praznega hoda, 
je omogočena precizna kontrola volumna hladiva, kar je 
odvisno od zahtev za temperaturo v prostoru. Področje 
regulacije moči se prilagaja v območju od 10 do 100% no-
minalne kapacitete. To pomeni, da se izhodna moč uravnava 
z brezstopenjsko regulacijo. Za čas kompresije je raba ener-
gije 100 %, medtem ko je v praznem hodu samo 10 %, kar 
zagotavlja visoko učinkovitost digitalnega sistema pri delni 
obremenitvi, Prednost te tehnologije pred t.i. konstantno 
hitrostjo (constant speed) in invertersko je velik prihranek 
energije pri malih močeh, ki so potrebne za doseganje za-
danih vrednosti temperature v prostoru.

Način nadzorovanja sistema z variabilno 
kapaciteto 

Količino hladiva nadzorujemo s periodičnim polnje-
nem in praznjenjem, pri čemer eno polnjenje in praznjenje 

Slika 3 10% kapaciteta 50% kapaciteta 100%kapacitete

imenujemo kontrolni cikel. Navadno en kontrolni cikel traja 
10 d0 20 sekund. V primeru, da potrebujemo 3,5 kW (50 % 
maksimalne moči), je čas polnjenja50 % celotnega dela cikla, 
kar pomeni 10 sekund polnjenja in 10 sekund za praznjenje. 
V primeru, da potrebujemo1,4 kW (20 % maksimalne moči), 
bo čas polnjenja dosegel 20 %celotnega časa, kar pomeni 
4 sekunde za polnjenje in 16 sekund za praznjenje. Enaka 
formula velja tudi za druge izračune. Diagrami za 10 %, 50 
% in 100 % maksimalne moči so prikazani na sliki 3.

Na tržišču so že »Vapor injection digital Scroll« kom-
presorji s posebno tehnologijo vbrizgavanja hladnega 
freona v tekočinskem stanju, namenjeno hlajenju kompre-
sorja. Digital Scroll kompresorji so mehansko krmiljeni in ne 
zvezno kot pri inverterjih. Značilnost mehanske regulacije 
je v samem motorju kompresorja, ki deluje z maksimalnim 
številom vrtljajev, tako da hladilno in grelno moč krmilimo 
preko PWM ventila, ki pa krmili, kako dolgo naj bo kompresor 
obremenjen. Zaradi stalnih vrtljajev kompresorja, so preto-
ki hladiva (R410a) konstantni in s tem tudi kroženje olja po 
sistemu, kar omogoča dolgo življenjsko dobo kompresorjev 
in sistema kot celote.

Bojan Grobovšek

Viri:
Coolwex group USA
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Na 49. mednarodnem sejmu  
DOM v Ljubljani se je v letošnjem letu 
na cca. 20.000 m2 predstavilo kar 599 
podjetij (največ doslej) iz 30 držav. 
Novost prireditve je priznaje Zelena 
misija, katerega je letos prejel naš 
novi oglaševalec Kovinoplastika Lož, 
za okenski sistem UNISASH-ARx view. 
čestitamo!

Na 23. mednarodnem sejmu 
MEGRA pa se je na cca. 9.000 m2 pred-
stavilo 410 oglaševalcev iz 15 držav. V 
okviru Območne obrtno – podjetni-
ške zbornice Maribor je imela svoj raz-
stavni prostor tudi  sekcija gradbincev. 
Na posebnem stojalu omenjenega 
prostora je bila obiskovalcem sejma 
na voljo tudi revija ENERGETIK.

Na obeh, zgoraj omenjenih sej-
mih, smo izvedli obsežno promocijo 
revije ENERGETIK. Obiskali smo naše 
obstoječe in nove, potencialne ogla-
ševalce ter jih povprašali po njihovem 
mnenju glede revije ENERGETIK. 

Mnenja enih in drugih bi lahko 
strnili v naslednje: 

 y Revijo odlikuje preoblikovana 
zunanja in notranja podoba, kar gre 
pripisati vrhunskemu oblikovanju in 
bogati vsebini.

 y Revija „diha“ v pravem pomenu 
besede,  je lahko berljiva in zanimiva. 
Ima povsem knjižno obliko, s katero 
si je utrla pot na knjižne police naših 
bralcev.

 y Vsaka številka revije je opleme-
nitena z novimi strokovnimi vsebina-
mi, kar dviga njeno aktualnost.

 y Revija daje odgovore tudi na 
številna vprašanja, s katerimi se vsa-
kodnevno srečujejo strokovnjaki in 
širša publika. 

Na osnovi navedenega ugota-
vljamo, da smo, kljub sedanji krizi, na 
pravi poti. Sicer pa pripravljamo še vr-
sto novosti, med katerimi bi vsekakor 
omenili novo, prenovljeno spletno 
stran revije. 

Ne nazadnje bi se želili našim 
zvestim oglaševalcem zahvaliti za 
sodelovanje, nove oglaševalce pa po-
vabiti, da se jim pridružijo. 

V nadaljevanju so nanizane fo-
tografije razstavnih prostorov naših 
oglaševalcev, ki so razstavljali na sej-
mu DOM ali sejmu MEGRA. Z nekate-
rimi med njimi pa smo se srečali kar 
na obeh sejmih (Fragmat, WV term, 
Biomasa, Sonnenkraft, Herz, Wiener-
berger, Agregat, Armex, Lespatex, 
Esal, Knauf insulation,...) 

Olga Poslek, Foto: Olga Poslek

PROmOCIJA REVIJE 
ENERGETIK
SEJEM DOM,  Ljubljana (2. – 7. 3. 2010)
SEJEM MEGRA, Gornja Radgona (23. - 27. 3. 2010)

WEISHAUPT

VAILLANT

TERMOTEHNIKA NOVO MESTO

TERMOTEHNIKA BRASLOVčEBIOMASAWV TERM

TITANVIESSMANN

Območna obrtno – podjetniška zbornica 
Maribor, sekcija gradbincev

Revija ENERGETIK na sejmu MEGRA
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FRAGMAT

WIENERBERGER REAM KNUT KERBER INžENIRING

VELUx SONNENKRAFTDEMIT

BUTAN PLIN

YTONG

AGREGAT

LENTHERMINVEST

LESPATEx ESAL PLAN-NET  MECUM

GIPO KOVINOPLASTIKA LOž  DINES

HTZ KWB ISOMAx

HERZ FIBRAN NORD   HAAS DOM   

VITANEST GORENJE HIDRIA
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KOOP

CREATON

TONDACH

ENERSIS

VODOTEHNIK OWA KUSTIK    HS

PETRIč EKOVIR KOLPA

NIx HARREITHER STREHA

ARTIMEx BUDERUS KNAUF INSULATION   

BIOPLANET GUNTAMATIC GENERA

SIGMANOVA

TERMOCENTER SCHIEDEL DEVI HORIZONT

FRIGOR ARMEx VETO

www.revija-energetik.si
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Nagradna križanka št. 3

V p i š i  n a g r a d n o  g e s l o

Spoštovani bralci revije Energetik!

V reviji ENERGETIK uvajamo novost. 

Strokovnjaki bodo odgovarjali na 

vprašanja iz področja ogrevanja, 

klimatizacije, prezračevanja, 

solarne tehnike in  gradbene fizike 

(toplotne in zvočne izolacije, pasiv-

ne in nizkoenergijske hiše itd).

Vprašanja pošljite  
na naslov  

revije Energetik ali elektronski naslov: 

bojan.grobovsek1@siol.net. 

V VsAKI REVIJI  
BOmO OdGOVORILI NA 

TRI VPRAŠANJA.

1. nagrada: torbica za prenosni računalnik
Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite najkasneje  

do 31. 5. 2010 na spodnji naslov. 
OBMOčNA OBRTNO - PODJETNIšKA ZBORNI-

CA MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor
2. nagrada: vetrovka

3. nagrada: majica (T-shirt)

Nagrajenci 78 številke:
1. nagrada Ferjančič Drago (Koper)
2. nagrada Damjan Vrčon (Vipava)
3. nagrada Franc Gošar (Prevalje)

Nagrajenci 79 številke:
1. nagrada Tanja Gošar  (Prevalje)
2. nagrada Nada Bratuša (Miklavž)
3.  nagrada Jordan Omahen (Koper)

127



April 2010

PRIJAVNICA ZA  
»dAN sLOVENsKIH INsTALATERJEV-ENERGETIKOV«

CELJE, 18. – 21. mAJ 2010

PR I JAV L JA M     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ( V PIš I T E  š T E V I LO)  U D ELE žEN CE V.

Z A  POZN O  KOSI LO  PR I JAV L JA M  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U D ELE žEN CE V.

PO DJ E T E J E  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e - p oš t a:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T ELEFO NSK A  š T E V I LK A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I M E  I N  PR I I M EK   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I M E  I N  PR I I M EK   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I M E  I N  PR I I M EK   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I M E  I N  PR I I M EK   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I M E  I N  PR I I M EK   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O d g ovo r na  os e b a:                                                                Datum:

Prijavnico nam lahko najhitreje 
pošljete po fax-u: 02/30 00 491

Dovoljujemo, da lahko podatke o podjetju  posredujete sponzorjem srečanja       DA       NE

Dovolimo, da nas o vaši ponudbi obveščate po e-pošti      DA      NE
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Vodilna v razredu A.
   TÜV certifikat visoke učinkovitosti.
      Do 90% prihranka.

Nova visoko učinkovita črpalka Wilo-Stratos PICO

Obiščite nas na sejmu E N E R G E T I K A  Hala L 1/I






