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Kombinacija s prihodnostjo: Viessmann 
kondenzacijska tehnika dopolnjena s 
toplotno črpalko
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Učinkovita kombinacija: oljni kondenzacijski 
kotel Vitorondens 200-T in kompaktna 
toplotna črpalka Vitocal 160-A. Prednosti 
te do podrobnosti usklajene kombinacije: 
mnogo nižji stroški ogrevanja, predvsem 
energijsko varčno ogrevanje sanitarne 
vode in minimalne emisije. 
www.viessmann.si

Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi 
za vse energente in vsa področja uporabe

Naši poslovni partnerji v vaši bližini: *
LJUBLJANA z okolico:
ECOP AGENT d.o.o., Tržaška c. 329, 1000 Ljubljana, 
tel.: 051 615 615; Kek d.o.o., Gasilska 37, 1290 
Grosuplje, tel.: 030 664 438; PROINS d.o.o., Golo 
Brdo 52, 1215 Medvode, tel.: 041 707 466; Remih 
Inženiring d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/511 42 90; Vavtar Inženiring d.o.o., Ulica 
Bobrova ul 20, 1000 Ljubljana, tel.: 01/520 75 82; 
VISTRA d.o.o., Groblje 3a Rodica, 1230 Domžale, 
tel.: 01/724 43 43

MARIBOR  z okolico:
Kričej d.o.o., Miklavška c. 75, 2311 Hoče,
tel.: 02/629 54 60; Montaža, servis toplotne 
tehnike Majhen Sebastien s.p., Zg. Hajdina 12b, 
2250 Ptuj, tel.: 041 620 205; Termoservis-Brdnik 
Danilo s.p., Spodnjevaška pot 24a, 2000 Maribor, 
tel.: 040 684 544

VZHODNA ŠTAJERSKA in PREKMURJE:
Inštalacije Gabor Milan s.p., Dolnja Bistrica 55,
9232 Črenšovci, tel.: 041 891 324; Inštalacije 
Filipič Borut s.p., Precetinci 35, 9243 Mala 
Nedelja, tel.: 041 631 473; R & M mont d.o.o., 
Industrijska ul. 8, 9000 Murska Sobota, tel.: 051 
640 430

CELJE z okolico in POSAVJE:
ASC 2000 d.o.o., Praprotnikova 35, 3330 Mozirje,
tel.: 03/839 26 60; Juričan Mihael s.p.,
Polje ob Sotli 16, 3255 Buče, tel.: 041 624 879;
MKT Radej d.o.o., Glavni trg 25, 8290 Sevnica,
tel.: 07/816 06 30; Monmetal Oštir Johannes 
s.p., Brezina 28, 8250 Brežice, tel.: 041 636 585; 
Monter d.o.o., Celje, Medlog 7c, 3000 Celje, 
tel.: 041 526 420; Smevt d.o.o., Začret 61,
3202 Ljubečna, tel.: 041 624 060

KOROŠKA:
Erjavec August s.p., Brdinje 51, 2394 Kotlje,
tel.: 041 632 113; Linasi Milan s.p., Podgorje 64f,
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, tel: 02/882 24 90

GORENJSKA:
ELTERM d.o.o., Prečna 7, 4260 Bled,
tel.: 04/537 32 00; INŠTALACIJE OBLAK, Zlatko 
Oblak s.p., Smledniška cesta 43a, 4000 Kranj,
tel.: 041 403 578; I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 
1241 Kamnik, tel.: 01/839 45 87; TALCOM d.o.o., 
Demšarjeva 14, 4220 Škofja Loka, tel.: 041 615 021

DOLENJSKA:
Dulc. d.o.o., Stranje pri Škocjanu, 8275 Škocjan,
tel.: 041 616 255; Pagras d.o.o., Adamičeva 2, 
8000 Novo mesto, tel.: 041 377 834; Revis d.o.o., 
Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto,
tel.: 07/338 29 42; Termoting, svetovanje, 
inženiring in montaža d.o.o., Pod Trško goro 83, 
8000 Novo mesto, tel.: 041 348 738

NOTRANJSKA in PRIMORSKA:
Avir, inženiring d.o.o., tel.: 031 703 106; 
Pavel inštalacije, Bizjan Pavel s.p., Strmica 11, 
1360 Vrhnika, tel.: 041/688 211; Čebron Franko s.p., 
Preserje 80 / a, 5295 Branik, tel.: 041 648 533; 
INSTAL - M d.o.o., Topolc 9, 6250 Ilirska Bistrica, 
tel.: 040 473 123; Rupnik Bojan s.p., Mali most 14, 
1370 Logatec, tel.: 041 715 548

* Naši poslovni partnerji so instalaterji, oziroma 
 instalaterska podjetja, ki v svojem imenu in na 
 lasten račun montirajo opremo Viessmann.

Geberit Monolith

Geberit Monolith združuje preverjeno kakovost in popoln dizajn. Mednarodno večkrat nagrajen sanitarni modul 
skriva splakovalnik za stekleno ploščo, kar mu daje atraktiven in racionalen izgled. V samo nekaj korakih lahko nanj 
pritrdite izbrano keramično školjko in ustvarite popolno harmonijo v kopalnici. Prednosti so jasne: brez razbijanja, 
oblaganja z novo stensko ali talno oblogo in brez umazanije. Več na → www.geberit.si

Dizajn,  
 vgrajen  
 enostavno.



Vodilno ogrevanje na biomaso

KWB ogrevanje na biomaso
Specialist za ogrevanje na sekance, pelete  
in polena 8 - 300 kW

Sprejmite izziv in postanite specialist 

za ogrevanje na biomaso - KWB certifi-

cirani partner*.

Pridružite se odgovornim 

za prihodnost!

* več informacij na tel.: 03/839 30 80 ali info@kwb.si

 

www.kwb.si

Primus 137 D

PASIVNO 
JE Z NAMI 
AKTIVNO

T: 02 421 67 50   I: www.lumar.si

PASIV

geprüfter
Anschluss

PASSIV
HAUS

Komponente
geeignete

Dr. Wolfgang Feist

Živeti najbolje!

GRADIMO SODOBNE, VARČNE EKOLOŠKE 
HIŠE LUMAR IN TAKO AKTIVNO PRISPEVAMO K 
VAROVANJU OKOLJA

V podjetju Lumar že danes gradimo hiše prihodnosti, 
ki najmanj onesnažujejo okolje in dosegajo izjemno 
nizko rabo energije za ogrevanje.

Da je Lumar TEHNOLOGIJA vodilna v Sloveniji na 
tem področju dokazuje tudi dejstvo, da smo edini 
slovenski proizvajalec s certifikatom Passivhaus 
inštituta za konstrukcijski sistem za pasivno gradnjo 
in prvi slovenski proizvajalec s certifikatom za 
postavljeno pasivno energijsko hišo (Primus 137),  
ki je hkrati tudi plus energijska hiša.
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Dopustniški čas je za nami. Nekateri ste 
si oddahnili za dalj časa, drugi malo manj. 
Čas teče in naenkrat bo pred nami jesen. 
Razmišljamo že o novi kurilni sezoni, sprašu-
jemo se, ali bomo posodobili naše ogrevalne 
sisteme, ali jih bomo nadgradili, ali pa segli 
globoko v žep in plačevali drage energente. 
Finančno- gospodarska kriza je mnogo ljudi 
odvrnila od posodobitev in izboljšav ener-
getskih sistemov.

Jesenski čas nam nudi možnost pridobi-
vanja dodatnih informacij na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju. Marsikdo bo obiskal 
sejem, saj kljub velikemu številu informacij, ki 
so na voljo, tako na internetu, kot tudi v revi-
jah, predstavitev v živo, še vedno ostaja eden 
najpomembnejših načinov pridobivanja in-
formacij, obenem pa tudi vzbuja zaupanje 
pri ljudeh. Podjetja, ki se ukvarjajo s proda-
jo najrazličnejših ogrevalnih sistemov, pred-
stavljajo svoje proizvode in storitve. Slovenci 
poznamo izrek, da vsak svojega konja hvali. 
Res je, da se veliko ljudi samostojno odloča 
in si velikokrat sami izberejo tip ogrevalnega 
sistema ali kurilno napravo, s pomočjo trgov-
cev. Pri tem pa pozabljajo, da trgovci mnogo-
krat niso ustrezno strokovno podkovani za ta 
področja, da vsaka naprava ali sistem ni pri-
merna za določene obstoječe zgradbe, kakor 
tudi ne za novogradnje. Zato je najpomemb-
neje, da nam svetujejo ustrezno usposobljeni 
svetovalci. Tukaj pa nastopijo tudi obrtniki, s 
svojimi dolgoletnimi izkušnjami, ki lahko sku-
paj s stranko in prodajalcem, najdejo najpri-
mernejši sistem ter energent. Veliko trgovcev 
že sodeluje z obrtniki pri vgradnjah ogreval-
nih naprav, saj le tako lahko dobijo koristne 
povratne informacije o delovanju vgrajene 
opreme različnih proizvajalcev. Naročniki pa 
pri tem dobijo zagotovilo, da so izbrali »pra-
vi« sistem za njihov objekt, obenem pa imajo, 
s strani obrtnika, zagotovljen servis in stalno 
kontrolo ogrevalne naprave.

Novi načini gradnje, adaptacije obstoje-
čih objektov, vgradnja kakovostnih gradbe-
nih materialov, omogočajo tudi instalaterjem 
kvalitetno izvedbo instalacijskih del. Sedaj je 
prilagajanje in medsebojno sodelovanje veli-
ko lažje, vsaj v fazi gradnje ali adaptacije.

Na tržišču je poplava različnih materialov, 
ki mnogokrat otežujejo izbiro, vendar nam 
kar nekaj vrhunskih izdelkov omogoča vgra-
dnjo, ki zadovolji tako zahteve naročnikov in 

kot tudi izvajalcev. Res pa je, da je kakovost 
še vedno cenovno visoko ovrednotena. Nizka 
cena za vgradnjo ogrevalnega sistema, krat-
koročno res pomeni nov sistem, dolgoročno 
pa to ni zagotovilo, da bo naprava vrhunsko 
delovala in obenem varčevala z energijo. 

Prav v reviji Energetik se lahko seznanite 
z različnimi ponudbami ogrevalno- hladilnih 
sistemov, z njihovim delovanjem, z energet-
skimi kazatelji, pridobite pa si lahko tudi kon-
takte, da si te naprave ogledate v delujočih 
oblikah- torej na objektih samih.

Vsekakor pa je tudi izredno pomembno in 
potrebno, da se tudi instalaterji izpopolnjuje-
jo v svojem znanju, zato se od proizvajalcev 
pričakuje več kakovostnih informacij in tudi 
več strokovnih izobraževanj. Samo dobro po-
znavanje delovanja opreme bo zadovoljilo še 
tako skeptičnega naročnika. 

Znanje, ki ga pridobivamo, ni vedno lah-
ko prenesti v prakso. Naj nam ne bo težko 
priznati, da se človek vse življenje uči. Čim 
hitrejši je napredek, predvsem na področju 
energetike, tem več znanja se zahteva od in-
stalaterjev. Zato so naša stanovska združenja, 
kakor tudi sejmi, zelo pomembni. Prav sejem 
MOS nudi veliko konkretnih informacij na ši-
rokem področju obrtništva in tudi energeti-
ke. Prave informacije, ob pravem času, nam 
lahko rešijo marsikateri zaplet na samem te-
renu. Če vemo, kam naj se obrnemo, da dobi-
mo prave odgovore, bodisi o materialih, bo-
disi o načinih vgradnje, funkcionalnostih itd., 
takrat smo lahko zadovoljni. 

Prepričan sem, da nam tudi naša revija 
Energetik lahko marsikdaj nudi koristno in-
formacijo, tako na internetu, kakor tudi v ti-
skani obliki. Revija je dober partner tako pro-
izvajalcev, prodajalcev, ki oglašujejo svoje 
izdelke, kakor tudi obrtnikov, ki dnevno po-
trebujejo koristne informacije za svoje delo. 
Vsem stanovskim kolegom želim veliko uspe-
ha pri delu, čim manj težav z gospodarsko kri-
zo, našim oglaševalcem pa veliko prodaje na 
tržišču. 

Se vidimo na Mednarodnem obrtnem sej-
mu v Celju!

Bojan Grušovnik

U v o d n i k
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Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor, 
Sekcija instalaterjev–energetikov.

Glavni in odgovorni urednik : Bojan Grušovnik
e-pošta: bojan.grusovnik@siol.net

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

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

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

Grafična priprava: Druga podoba, Andrej Požar s .p. 
T isk : Graf is d.o.o., naklada: 3.000 izvodov.

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

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

Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.  
Revija izide 6 krat letno.
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Eleganca pod Vašimi nogami. 
Tuš kanaleta v višini 
vašega poda – podjetja Viega.

Viega. Boljša ideja!  Vrhunsko oblikovanje, izvrstna tehnika, kvalitetni materijali. Izvrstni razlogi za tuš kanalete podjetja Viega. 
Več informacij: telefon/faks: +385 1 6224879 · info@viega.hr · www.viega.si

Visign ER9

Visign ER4



Kondenzacijski sistemi na plin ali olje so danes priznana 
in uveljavljena rešitev. So tehnološko dozoreli, njihova zane-
sljivost se je potrdila v mnogih primerih, obenem pa je učin-
kovitost teh sistemov na zelo visoki ravni. Kondenzacijski 
proizvajalci toplote so na voljo že od moči 2 kW do nad 6 
MW, tako da je možno najti primernega proizvajalca za vse 
primere uporabe: za enodružinske hiše, večstanovanjske 
zgradbe in poslovne stavbe ter tudi za uporabo v lokalnih 
daljinskih ogrevanjih.

Kondenzacijska tehnika je primerna tako za novogra-
dnjo, kot tudi za posodabljanje starih ogrevalnih sistemov. 
Veliko ogrevalnih sistemov obratuje še s staro, neučinkovito 

tehniko, ki ob visoki porabi goriva naše podnebje obreme-
njuje z visokimi emisijami CO

2
. Ogromen potencial za kon-

denzacijsko tehniko, ki ima nasproti drugim tehnologijam to 
prednost, da poteka zamenjava starega kotla z novim pravi-
loma brez težav. Če se ohrani kot prvotni energent zemelj-
ski plin ali kurilno olje, praviloma tudi ni potrebna nobena 
sprememba obstoječe sistemske tehnike (rezervoar za olje, 
črpalke, cevovodi, ogrevalna telesa v prostorih, itd.). 

1. Stanje kondenzacijske tehnike  
za plin in olje

Temeljna razlika med kondenzacijsko in konvencionalno 
ogrevalno tehniko je namensko povzročena kondenzacija 
vodne pare v dimnih plinih. Konvencionalna tehnika lahko 
koristi le reakcijsko toploto iz zgorevanja, ki jo dovaja ogre-
valnemu sistemu. Kondenzacijska toplota, ki se dodatno k 
reakcijski toploti, koristi pri kondenzacijski tehniki za plin in 
olje, pripelje do izkoristkov do 98 % (z referenco na kalorič-
no vrednost goriva Hs). To pomeni, da se energija, ki je vse-
bovana v gorivu, izkoristi do preostanka 2 % in se tako sko-
raj do fizikalne meje pretvori v koristno energijo. Sodobna 
kondenzacijska tehnika je zato ena izmed najučinkovitejših 
tehnologij za pretvarjanje energije.

Iz množice razvitih inovativnih rešitev, ki prispevajo svoj 
delež k uspehu kondenzacijske tehnike, bomo tukaj po-
drobneje razložili dve, ki posebno dobro odražajo visoko 
raven tehnologije. 
To sta:

 � za kondenzacijo primerne konstrukcije kotlov in
 � regulacija zgorevanja, ki se sama kalibrira.

1.1 Konstrukcije kotlov, primerne za  
kondenzacijo

Medtem, ko se teži pri konvencionalnih ogrevalnih kotlih 
h kolikor možno „suhim“ ogrevalnim površinam, da se pre-
preči korozija, se kondenzacijski kotli konstruirajo na maksi-
malno kondenzacijo. Zato morata konstrukcija in material 
prenosnika toplote v kondenzacijskem kotlu zadostiti prav 
posebnim zahtevam. Konstrukcija kondenzacijskega kotla 
zagotavlja, da je med ogrevalnimi plini in ogrevalno površi-
no vedno intenziven stik. Tako se lahko toplota ogrevalnih 
plinov najbolje prenese na ogrevalno vodo, posledica česar 

kondEnzacijska TEHnika -  
sTanjE in PErsPEkTivE 
v PriHodnosTi 

Plin in olje bosta še dolgo časa najpomemb-
nejša energenta na toplotnem tržišču. Ome-
jeni viri in emisije CO

2
, ki se sproščajo pri zgore-

vanju, pa zahtevajo varčno ravnanje s fosilnimi 
energenti. S kondenzacijsko tehniko pa je na 
voljo ena od najučinkovitejših tehnologij za 
proizvodnjo toplote. Inovativen razvoj omo-
goča tudi v prihodnjosti zanesljivo, energijsko 
varčno in okolju prijazno ogrevanje s plinom 
ter oljem. 

Slika 1: Kondenzacija je izrecno zaželjena: kondenzacijska tehnika koristi 
toplotno energijo, ki jo vsebuje vodna para v dimnih plinih 
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je intenzivna kondenzacija. Da pa je učinkovit prenos toplo-
te tudi trajno zagotovljen, mora kondenzat odtekati neovi-
rano, da se prepreči nasičenje kondenzata. 

Za kondenzacijo ustrezne konstrukcije, kot npr. preno-
snik toplote inox-radial iz plemenitega, nerjavnega je-
kla (slika 2 in 3), kondenzatu ne dajejo možnosti zbiranja. 
Namesto tega nastaja zaradi pokončnih površin samočistil-
ni efekt, ker odtekajoči kondenzat spira ogrevalne površine 
in jih tako ohranja čiste. Oblika sama in dobra dostopnost ra-
zen tega omogočata preprosto čiščenje. Če je pravilno vzdr-
ževan, ohrani ta prenosnik toplote polno zmogljivost v ce-
lotni življenski dobi kondenzacijskega kotla.

Razen tega se mora z izbiro primernih materialov zago-
toviti, da nastajajoč kondenzat ne more povzročiti korozije 
v proizvajalcu toplote. V zemeljskem plinu in kurilnem olju 
vsebovano žveplo tvori pri kondenzaciji vodne pare v ogre-
valnih plinih spojine, ki pri neprimernih materialih in dalj-
šem vplivanju povzročijo poškodbe. Zato morajo biti vse 
površine prenosnika toplote, ki prihajajo v stik s konden-
zatom, izdelane iz materialov, ki so obstojni proti različnim 
spojinam v kondenzatu.

Plemenito, nerjavno jeklo izpolnjuje te zahteve. 
Prenosniki toplote iz plemenitega, nerjavnega jekla so tudi 
brez posebne obdelave površine trajno odporni proti ko-
roziji. Izkušnje so pokazale, da površine iz plemenitega je-
kla tudi po dolgoletni uporabi kažejo komajda kakšne spre-
membe. Prav tako ni možno ugotoviti, kolikšna je obraba 
materiala. Površine ostajajo brez korozijskih proizvodov, 
kar pomeni, da je zagotovljen dolgoleten učinkovit prenos 
toplote.

1.2 Regulacija zgorevanja, ki se sama  
kalibrira

Razvoj regulacije zgorevanja, ki deluje neprekinjeno in 
se sama kalibrira, pomeni pomemben mejnik v plinski kon-
denzacijski tehniki.

Že danes dobivamo, preko oskrbovalnih omrežij iz raz-
ličnih držav dobaviteljic, plin z različno kakovostjo. V priho-
dnosti se bodo temu pridružili še utekočinjeni naftni plin 
(Liquefied Natural Gas, LNG), plini po EASEE specifikaci-
jah (European Association for the Streamlining of Energy 
Exchange) ter bio-plin, ki se proizvaja iz zelenih obnovlji-
vih surovin. To bo pripeljalo do širokega razpona različnih 
kakovosti plina, s katerim bodo morali obratovati plinski 
kondenzacijski kotli, ne da bi se pri tem zmanjšala njihova 
zanesljivost in učinkovitost. Idealen odgovor na ta izziv je 
regulacija zgorevanja, ki se sama kalibrira, kot npr. Lambda 
Pro Control, ki takoj prepozna nihanja kakovosti plina in jih 
avtomatsko kompenzira (slika 4). 

Lambda Pro Control koristi ionizacijsko elektrodo za 
nadzor plamena, z njo pa stalno meri električno prevo-
dnost plinskega plamena. Ta daje informacije o vsebnosti 
kisika v plamenu oz. o trenutnem razmerniku zraka (λ). Če 
se spremeni kakovost plina, se spremeni tudi razmernik zra-
ka in Lambda Pro Control, ki ustrezno odpre ali zapre re-
gulacijski ventil plina. Ker je količina plina odvisna tudi od 
dejanske moči gorilnika, se zajema tudi število vrtljajev 
ventilatorja in služi kot krmilna veličina za prestavitev koli-
čine plina. Lambda Pro Control  kontinuirano prilagaja zgo-
revanje in s tem zagotavlja stalno obratovalno zanesljivost 
ter nespremenjeno visok izkoristek – ne glede na trenutno 
kakovost plina.

Razen tega nudi takšna regulacija zgorevanja, kot je 
Lambda Pro Control, še dodatne prednosti:

 � Nastavitev zgorevanja pri izročitvi v obratovanje ni 
potrebna. Elektronska povezava plin-zrak se samodejno 
kalibrira, plinski kondenzacijski kotel se zažene brez težav.

 � Prestavitev priprave pri menjavi vrste plina, iz zemelj-
skega plina H na zemeljski plin L, s šobami ali zaslonkami 
odpade.

 � Za menjavo na utekočinjeni naftni plin zadostuje 
majhna prestavitev regulacije in kombiniranega regulator-
ja plina, ne da bi bilo pri tem potrebno odpiranje plinske 
proge.

Slika 2: Za kondenzacijo ustrezno konstruiran prenosnik toplote Inox-Radial 
iz plemenitega, nerjavnega jekla za plinske in oljne kondenzacijske kotle

Slika 3: Prerez prenosnika toplote Inox-Radial : kondenzat lahko neovirano 
odteka navzdol in skrbi za čiščenje ogrevalne površine
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 � Prilagoditev priprave na upor vgrajenega dimovo-
dnega sistema prav tako ni potrebna.

 � Celo kasnejše spremembe v dimovodnem sistemu se 
med obratovanjem avtomatsko kompenzirajo.

 � Za servis niso potrebni novi deli, Lambda Pro Control 
koristi že obstoječe in zanesljive komponente (ionizacijska 

elektroda).

2. Perspektive kondenzacijske tehnike  
v prihodnosti

Plinska in oljna kondenzacijska tehnika je v obliki, kot se 
danes uporablja, tehnologija, s katero bo tudi v prihodnosti 
možno zanesljivo in gospodarno ogrevanje. K temu dopri-
naša tudi možnost, da se lahko uporablja skupaj z regene-
rativnimi energetskimi sistemi, ter nadalnji razvoj, ki gradi 
na kondenzacijski tehniki.

2.1 Zanesljiva prihodnost z dopolnitvijo  
z regenerativanimi energetskimi sistemi 

Najenostavnejši način povezave kondenzacijskih proi-
zvajalcev toplote z regenerativnimi energetskimi sistemi je 
koriščenje goriv, ki se pridobivajo iz rastočih surovin in se 
primešavajo standardnemu kurilnemu olju ali zemeljskemu 
plinu. Tako lahko na primer sodobni oljni kondenzacijski ko-
tli (slika 5) brez težav obratujejo z vsemi tržnimi vrstami EL 
kurilnega olja in tudi s po DIN 51603-6 standardiziranimi me-
šanicami bio-olja in EL kurilnega olja, ki se že danes ponu-
jajo na tržišču. To kurilno olje EL A Bio je kurilno olje z nizko 
vsebnostjo žvepla, kateremu je primešano tekoče gorivo, 
ki je pridobljeno iz rastočih surovin. Kurilno olje EL A Bio, z 
najmanj 10 % biodeleža, je trenutno že na tržišču v Nemčiji.

Tudi plinu se lahko primešava bio-plin, pridobljen iz ra-
stočih surovin. Sodobni plinski kondenzacijski kotli, z regu-
lacijo zgorevanja Lambda Pro Control, lahko brez predho-
dne prilagoditve (npr. zamenjava šob ali zaslonk) obratujejo 
z mešanicami zemeljskega in bio- plina. 

Kondenzacijska tehnika se lahko kombinira praktično 
z vsemi običajnimi sistemi za koriščenje obnovljivih virov 
energije. Vedno pogosteje najdemo v sodobnih ogrevalnih 

napravah plinski ali oljni kondenzacijski kotel ,v kombinaciji 
s solarnim sistemom za ogrevanje sanitarne vode in podpo-
ro ogrevanju, sodobnim kotlom za les ali tudi z lesno bioma-
so ali toplotno črpalko. 

Solarni sistemi za ogrevanje sanitarne vode kot dopolni-
tev kondenzacijskega kotla so že široko razširjeni, kajti s to 
kombinacijo se lahko, računano preko leta, v eno- in dvo-
družinskih hišah, z brezplačno sončno energijo nadome-
sti do 60 % energije, ki je potrebna za ogrevanje sanitar-
ne vode. Delež solarnih sistemov, ki ob ogrevanju sanitarne 

Slika 5: Sodobni oljni 
kondenzacijski kotli, kot je 
Vitorondens 200-T, lahko brez 
težav obratujejo z vsemi tržni-
mi vrstami EL kurilnega olja.

Slika 4: Funkcijska shema regulacije zgorevanja Lambda Pro Control, ki se 
sama kalibrira.

Slika 6: Kondenzacijski kotel, kombiniran s solarnim sistemom za ogrevanje 
sanitarne vode in podporo ogrevanju prostorov.

>
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vode podpirajo tudi ogrevanje prostorov, stalno narašča. Do 
35 % v (v optimalno toplotno izoliranih novogradnjah tudi 
več) celotne potrebe po toploti zgradbe se lahko pokrije s 
takšnim solarnim sistemom. Zato je dobro, da se pri načr-
tovanju ogrevalne naprave pri novogradnji ali pri posodo-
bitvi sistema vedno preveri, ali se lahko koristi brezplačna 
sončna energija. Če se solarni sistem ne vgradi takoj, se lah-
ko vsaj pripravi vse za kasnejšo dopolnitev s solarnim siste-
mom. Na primer z vgradnjo ustreznega ogrevalnika sani-
tarne vode in speljavo potrebnih cevovodov ter vodnikov 
za tipala do strehe.

Možna je tudi kombinacija kotla na trda goriva (kotel na 
pelete ali lesno uplinjevalni kotel na polena - slika 6) s kon-
denzacijskim kotlom. Ta kombinacija se velikokrat upora-
blja. V takšnih bivalentnih ogrevalnih napravah za ogreva-
nje sanitarne vode, poleti skrbi kondenzacijski kotel, ki tudi v 
prehodnem obdobju pokriva potrebo po toploti za ogreva-
nje prostorov. Pozimi lahko potem kotel na trda goriva obra-
tuje vzporedno s plinskim/oljnim kondenzacijskim kotlom 
in tako pomaga zmanjšati porabo fosilnih goriv. Sočasno pa 
kondenzacijski kotel skrbi tudi za udobje. Tako se tudi pri 

daljši odsotnosti stanovalcev prostori ne ohladijo, ker se ni 
naložilo lesnega goriva. 

Plinski ali oljni kondenzacijski kotel se lahko kombinira 
tudi s toplotno črpalko. V teh ogrevalnih napravah znaša 
delež pokrivanja letnega ogrevalnega dela s toplotno črpal-
ko do 90 % in temu ustrezni so tudi prihranki olja ali plina 
(slika 8). 

Kot tip toplotne črpalke za takšne bivalentne ogrevalne 
naprave, se vedno pogosteje uporabljajo cenovno ugodne 
toplotne črpalke zrak/voda, v split izvedbi (slika 9). Njihova 

Slika 7: Lesno uplinjevalni kotli na polena, kot je Vitoligno 100-S, so posebej 
primerni za bivalentne ogrevalne naprave.

Slika 8: V bivalentnih napravah prevzemajo toplotne črpalke do 90 % 
letnega ogrevalnega dela.

Slika 9: Cenovno ugodna toplotna črpalka v split izvedbi za koriščenje 
zunanjega zraka kot vira toplote.
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tehnika temelji na uveljavljenih split klimatskih napravah, 
iz česar izhajajo nizki investicijski stroški, v primerjavi z dru-
gimi toplotnimi črpalkami. Dodatno k temu se zunanji zrak 
kot vir toplote, zajema brez dodatnih gradbenih posegov. 
Niso potrebna draga zemeljska dela, niti polaganje kanalov 
za dovodni in odvodni zrak. Iz zgradbe do zunanje enote se 
morata speljati le dva voda za hladilno sredstvo in električ-
ni priključek.

2.2 Inovativen nadaljnji razvoj 
Dosleden nadaljnji razvoj kondenzacijske tehnike za plin 

ali olje so Mikro-SPTE sistemi. Pri teh sistemih se že poznana 
kondenzacijska tehnika dopolni z inovativnimi tehnologija-
mi, da se tako dosežejo še višji izkoristki.

2.2.1 Mikro-SPTE sistemi
Mikro-SPTE sistemi, ki sočasno proizvajajo toploto in ele-

ktrično energijo, so toplotno-električni soproizvodni siste-
mi v trenutno najbolj kompaktni obliki. Mikro-SPTE sistem, 

ki ga je razvil Viessmann, kombinira prostobatni Stirling mo-
tor z izredno učinkovito kondenzacijsko pripravo. Obe kom-
ponenti sta vgrajeni v kompaktni stenski napravi (slika 10).

Stirling motor proizvaja 1 kW električne in 6 kW termične 
moči. S tem se lahko pokrije osnovna potreba električne in 
toplote energije v eno- in dvodružinski hiši. Električna ener-
gija, ki se ne porabi, se oddaja v javno električno omrežje. 
Tako koriščena, kot tudi v omrežje oddana, energija se po-
plača. Plinski kondenzacijski kotel služi za pokrivanje konč-
ne potrebe po toploti, ob posebno hladnih dnevih in za hi-
tro ogrevanje sanitarne vode. Moč kondenzacijskega kotla 
je 20 kW. Skupen izkoristek naprave znaša 96 % (Hs). Po ob-
sežnih obratovalnih testih je sistem sedaj zrel za uvedbo na 
tržišče.

Prednost te rešitve je v tem, da se koristi toplota, ki nasta-
ja pri proizvajanju električne energije. V nasprotju s tem se 
toplota, ki  nastaja pri konvencionalni proizvodnji električne 
energije v elektrarni, neizkoriščena odvaja v okolje in s tem 
zapravi 60 % uporabljene primarne energije. 

3. Povzetek
Kondenzacijska tehnika za plin in olje je najgospodarnej-

ša tehnologija proizvajanja toplote. Z izkoristki do 98 % (Hs) 
prihaja na meje fizikalno možnega. Obenem je kondenza-
cijska tehnika dozorela, uveljavljena in primerna za vse pri-
mere uporabe – od enodružinske hiše do velikih zgradb, za 
novogradnjo in posodabljanje starih ogrevalnih sistemov. 

Odločitev za kondenzacijski proizvajalec toplote ne po-
meni, da ostajamo popolnoma odvisni od fosilnih goriv, kaj-
ti plin in olje že danes dobivata „zelene“ perspektive. Bio 
-olje in bio- plin iz zelenih rastočih surovin se že danes lah-
ko primešava fosilnemu olju ter plinu. Razen tega se lahko 
kondenzacijski kotli – tudi naknadno – dopolnijo s solarni-
mi sistemi, kotli na lesno gorivo in toplotnimi črpalkami v 
bivalenten ali multivalenten ogrevalni sistem, kar zmanjša 
porabo fosilnih goriv na minimum. 

Če že te možnosti dajejo kondenzacijski tehniki varno 
prihodnost, ponese razvoj Mikro-SPTE sistemov to tehno-
logijo še mnogo dalje v prihodnost. Vendar so te inovacije 
še v začetni fazi uvajanja na tržišče in v nasprotju z uvelja-
vljeno kondenzacijsko tehniko še ne bodo primerne za vsak 
primer uporabe.

Slika 10: Mikro-SPTE, ki ga je razvilo podjetje Viessmann, je kombinacija 
Stirling motorja in plinskega kondenzacijskega kotla.

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

Viessmann Werke GmbH, Allendorf
Prevod: Pia Jakobič, Viessmann d.o.o., Maribor
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Medtem ko so razstavne 
površine na 44. MOS-u že uspe-
šno zapolnjene, družba Celjski 
sejem d.d., ki je organizator 
sejma, še zaključuje oblikova-
nje spremljajočega programa. 
Ta bo, kot so že slaba dva me-
seca pred začetkom sejma po-
jasnili, znova pomembno so-
oblikoval sejemsko dogajanje. 
Dne 8. septembra 2011 bo po-
tekalo tradicionalno medna-
rodno poslovno srečanje ma-
lih in srednje velikih podjetij 
EU in JV Evrope, ki bo v zna-
menju aktualnih obnovljivih 
virov energije ter spoznava-
nju poslovnih priložnostih bal-
kanskega polotoka, na srečanju 
najvidnejših predstavnikov go-
spodarstva te regije in skupin-
skih predstavitvah držav. Na 
srečanje so poleg slovenskih 
podjetij, povabljeni še obrtniki 
in podjetniki iz Nemčije, Italije, 
Avstrije, Madžarske, Hrvaške, 
Srbije, Makedonije, Kosova, Črne 
gore, Bosne in Hercegovine ter 
Albanije. Udeležba na dogodku 
je za člane obrtno-podjetniške 
zbornice brezplačna. Rok za pri-
jave je bil podaljšan do 19. av-
gusta 2011. 

Med novostmi letošnjega 
MOS-a je tudi razpis za mlade 
podjetnike in inovativne ideje. 
»V okviru Celjskega sejma smo 
se odločili, da 44. MOS še bolj 
odpremo za mlade podjetnike 
in inovativne izdelke, storitve 
ter podjetniške ideje. Z objavo 
razpisa bomo tistim, ki bodo 
s svojo podjetnostjo in inova-

tivnostjo prepričali strokovno 
komisijo, omogočili brezplač-
no predstavitev na letošnjem 
MOS-u,« pojasnjuje izvršna di-
rektorica Celjskega sejma, ga. 
Breda Obrez Preskar. Dodaja, 
da so k sodelovanju pritegni-
li gospodarstvenike in pred-
stavnike medijskih hiš, ki se 
tudi sami ukvarjajo z inovativ-
nimi projekti. V strokovni ko-
misiji bodo tako sodelovali ga. 
Edita Cetinski Malnar - uredni-
ca Prave ideje na RTV Slovenija, 
g. Peter Frankl- direktor in ure-
dnik Financ, g. Ivo Boscarol- 
inovativni slovenski poslovnež 
in g. dr. Blaž Nardin- general-
ni direktor Gorenja Orodjarne. 
Celjski sejem bo v komisiji za-
stopal predsednik upravnega 
odbora, g. mag. Franc Pangerl.

Razpis za mlade podjetni-
ke in inovativne ideje na 44. 
MOS-u je bil objavljen na spletni 
strani, povabilo pa je bilo tudi v 
medijih. Mednarodni obrtni se-
jem je največji poslovno-sejem-
ski dogodek v regiji in je v več 
kot štirih desetletjih omogočil 
številne uspešne podjetniške 
zgodbe. Številni slovenski pod-
jetniki so tako navezali prve po-
slovne stike ter začeli uspešno 
poslovno pot tudi na tujih tr-
gih. Ta priložnost se zdaj odpira 
prodornim mladim slovenskim 
podjetnikom, ki bodo s svojimi 
inovativnimi izdelki, storitvami 
ali podjetniškimi modeli prepri-
čali strokovno komisijo. Razpis 
se je zaključil 31. julija, izbrani 
prijavitelji so bili o uspešnosti 

svoje prijave obveščeni do sre-
dine avgusta.

Na 44. Mednarodnem obr-
tnem sejmu, ki bo potekal  v 
Celju med 7. in 14. septembrom, 
se bodo predstavila podjetja in 
zastopniki iz 34 ih držav. Kot 
smo že omenili, bo v okviru sej-
ma potekalo prvo mednarodno 
poslovno srečanje obrtnikov in 
podjetnikov iz držav EU in JV 
Evrope. Mednarodni obrtni se-
jem bo hkrati priložnost in izziv 
za sklepanja novih partnerstev, 
tako bosta slovenska in make-
donska obrtna zbornica istega 
dne podpisali memorandum o 
sodelovanju. Tudi letos bo pote-
kal Dan Vojvodine, potekalo pa 
bo tudi srečanje gospodarskih 
zbornic Balkanskega poloto-
ka. Predzadnji dan sejma bodo 
predstavniki malega gospo-
darstva prisluhnili še ministru 
za zunanje zadeve, g. Samuelu 
Žbogarju, ki bo spregovoril o 
aktualnih projektih gospodar-
ske diplomacije in storitvah, 
ki jih ministrstvo, v sodelova-

nju z diplomatsko konzular-
no mrežo, ponuja slovenskim 
podjetjem na tujih trgih. Na 
sejem bodo znova organizira-
no prispeli podjetniki iz BiH in 
Srbije, prav tako pa so organizi-
rane prihode napovedali še po-
slovneži iz Hrvaške, Madžarske, 
Makedonije, Kosova, Italije ter 
Indije.

Ob zanimivem osnovnem 
in spremljajočem programu, ki 
bo skupaj trajal 8 dni, bo MOS 
omogočil predvsem številne 
predstavitve podjetij in njiho-
vih izdelkov ali storitev, nove 
poslovne stike ter mednaro-
dna sodelovanja. Ob takšni 
napovedi bo sigurno vsak na-
šel nekaj zase, zato ogleda le-
tošnjega Mednarodnega obr-
tnega sejma nikar ne zamudite! 
Predstavila se vam bo tudi revi-
ja Energetik. Kot vsa leta doslej, 
bodo na stojalu revije, ki so izšle 
v letošnjem letu 2011, vključno z 
novim izvodom, ki je pred vami! 
Vljudno vabljeni!

Leonida Polajnar

ZNAN JE SPREMLJAJOČI  
PROGRAM 44. MEDNARODNEGA 
OBRTNEGA SEJMA V CELJU

Promocija revije Energetik na MOS-u bo tudi letos (foto lp)
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Z razvojem splakovalnika Geberit 
Monolith je švicarski oblikovalski duo 
Tribecraft ustvaril novo kategorijo iz-
delkov za kopalnice - sanitarni mo-
dul. Zadostuje visokim estetskim in 
funkcionalnim zahtevam ter obenem 
omogoča razmeroma poceni moder-
nizacijo ali novogradnjo kopalnice.

Tako splakovalnik Geberit Mono-
lith pri straniščih zapolni vrzel med 
tradicionalnim nadometnim splako-
valnikom in podometnim splakoval-
nikom, ki je vgrajen v steno. V kom-
binaciji z okusno straniščno keramiko 
se bo ozek sanitarni modul prilegal 
skorajda v vsako kopalnico. Izdelek 

Geberit Monolith lahko vsestransko 
kombinirate: plemenito in dobro pro-
porcionirano sprednjo ploščo iz var-
nostnega stekla lahko dobite v črni in 
beli barvi ter zeleni barvi mete.

Namestitev po občutku
Ta sanitarni modul nudi veliko več 

vizionarski koPalniški 
obETi
Obstojen in vsestranski - Geberit Monolith 

Splakovalnik Geberit Monolith zamenja običajni splakovalnik z nagrajenim oblikovalskim  
elementom. Dobro je vedeti: prilagodljiv sanitarni modul z vgrajenim splakovalnikom se lahko 
namesti brez gradbenih prilagoditev.
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oblikovalske svobode pri montaži, 
kot bi mu to na prvi pogled lahko pri-
sodili zaradi njegove tehnične eno-
stavnosti. Njegova prilagodljivost je 
še posebej pomembna pri delnih ali 
celovitih obnovah, saj se lahko prila-
gajamo obstoječi situaciji v prosto-
ru. Njegove lastnosti pa omogočajo 
montažo in brezhiben končni videz 
tudi v primeru, če tla in stene niso 
povsem ravne. 

Nove ideje
Od uvedbe splakovalnika Geberit 

Monolith za stranišča, oblikovalci pri 
podjetju Tribecraft niso stali križem 
rok. Marca 2011 je Geberit na med-
narodno priznanem strokovnem sej-
mu ISH v Frankfurtu prikazal različ-
ne možnosti in študije za prihodnje 
sanitarne module. Tako so na primer 
pokazali modul Monolith za strani-
šče, ki je opremljen z orientacijsko 
lučko in prostoročnim upravljanjem 
ter modul Monolith za umivalnike ter 
armature. 

11
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Zanimanje za gradnjo nizkoener-
gijskih in pasivnih hiš v Sloveniji v za-
dnjih letih narašča. V podjetju Lumar 
IG,  vodilnem slovenskem proizvajalcu 
montažnih pasivnih hiš, so bili na po-
dročju gradnje pasivnih hiš v Sloveniji 
med prvimi, prvo pasivno hišo so po-
stavili že leta 2007. Doslej so postavili 
največ pasivnih hiš v Sloveniji, v kate-
rih družine bivajo že nekaj časa in nji-
hovi odzivi so odlični. Hkrati je Lumar 
IG prvi slovenski proizvajalec s certi-
ficirano pasivno hišo, ki je hkrati tudi 
plus energijska hiša. Gre za tipsko hišo 
Primus, ki jo je podjetje postavilo za 
našega telovadca Mitjo Petkovška, kot 
prvo montažno plus energijsko hišo v 
Sloveniji. Prestižni certifikat za pasiv-
no hišo, dodeljen s strani Passivhaus 

inštituta leta 2010 potrjuje, da hiša iz-
polnjuje vse standarde pasivne hiše.

Da je Lumar tehnologija vodilna na 
tem področju v Sloveniji, potrjuje tudi 
dejstvo, da je Lumar edini slovenski 
proizvajalec s certifikatom Passivhaus 
inštituta za konstrukcijski sistem, za 
gradnjo pasivnih hiš. Certificiran kon-
strukcijski sistem Lumar Pasiv, lesena 
nosilna konstrukcija izolirana s celulo-
zno izolacijo in lesnimi vlakni, ponu-
ja odlično izolativnost v zimskem in 
poletnem času, skupaj z optimirani-
mi detajli pa zagotavlja, da so pasiv-
ne hiše Lumar energijsko optimira-
ni objekti, ki ob minimalnih stroških 
ogrevanja ponujajo visoko stopnjo 
bivalnega ugodja. 

Sodobno arhitekturno zasno-

vana tipska hiša Primus 137 iz lini-
je Avantgarde, zgrajena za Mitjo 
Petkovška in njegovo življenjsko so-
potnico Mojco Rode, združuje vse na-
vedene prednosti tehnologije Lumar, 
kot energijska plus hiša s pozitivno 
energijsko bilanco pa s pomočjo in-
tegrirane sončne elektrarne na stre-
hi proizvede še enkrat toliko energije, 
kot je porabi za svoje delovanje.

Odločitev za gradnjo plus energij-
ske hiše je nastala že v fazi projektira-
nja. »Za varčno hišo se nisva odločila 
toliko zaradi nizkih stroškov vzdrže-
vanja in bivanja, ampak sva z odho-
dom na svoje z Mojco želela čim manj 
dodatno obremenjevati okolje, zato 
je bil najin cilj zgraditi najbolj varč-
no in tehnološko najbolj izpopolnje-
no hišo, kar se jih je lahko dobilo,« je 
svojo odločitev o gradnji razložil Mitja. 
Hiša Primus 137 je zasnovana na osno-
vi enostavne in kompaktne arhitektu-
re z velikimi steklenimi površinami na 
južni fasadi ter horizontalnim nadstre-
škom nad pritličjem, ki se preko izzid-
ka v nadstropju povezuje z dvokapno 
strešno konstrukcijo. Nadstrešek ne 
služi le kot prostor za sončno elektrar-
no, ampak zagotavlja tudi delno sen-
čenje steklenih površin v poletnem 
času.  Ravne linije objekta omogočajo 
enostavnejše načrtovanje toplotnega 
ovoja.

Družina Petkovšek-Rode je od 
vselitve izkusila že vroče poletne in 
hladne zimske dni. Skupni stroški za 
ogrevanje na letnem nivoju znaša-
jo okoli 50 do 60 eur. Bivalna klima 

Prva monTažna PlUs 
EnErgijska Hiša v slovEniji – 
nadsTandardno bivanjE za 
minimalnE sTroškE

Sončna elektrarna na  strehi uvršča hišo Primus 137 v razred energijskih plus hiš.
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je skozi vse leto odlična, temperatu-
ra tudi v najbolj vročih poletnih dneh 
ne presega 260C. Sistem prezračeva-
nja zagotavlja kakovosten zrak, ki ve-
dno znova preseneti vse obiskovalce. 

Standardizirani in certificirani pro-
jektni detajli, nadzirani in certificira-
ni proizvodni procesi ter kakovostna 
montaža so potrebni pogoji, da pasiv-
na hiša tudi v realnosti ponuja prije-
tno bivalno ugodje ob nizkih stroških 
porabe.

V začetku leta 2011 je bila pasiv-
na hiša Primus 137, ki so jo v podjetju 
postavili za Mitjo Petkovška, v brošu-
ri evropskega projekta Od zibelke do 
zibelke (C2C Network) predstavljena 
kot primer dobre prakse na področju 
gradbeništva. Na 50. sejmu Dom pa je 
hiša Primus 137 prejela tudi priznanje 
Zelena misija 2011.

Na letošnjem celjskem dnevu 
energetske varčnosti pa je v okviru 
Nagradnega natečaja za energetsko 
varčne objekte v Sloveniji Lumarjeva 
hiša Primus 137 prejela nagrado v novi 
kategoriji plus energijska hiša.

Skozi izkušnje iz gradnje v Lumarju 
nenehno dopolnjujejo in optimizira-
jo tehnologijo gradnje pasivnih hiš, 
kar omogoča gradnjo individualnih 
ter konstrukcijsko vse bolj zahtev-
nih objektov. Med drugim so že leta 
2008 zgradili prvi pasivni vrtec, v le-
tošnjem letu pa podjetje gradi dva pa-
sivna vrtca.

IZJAVA MITJE PETKOVŠKA:

Bivalna klima je v pasivni hiši skozi vse leto izjemno 
ugodna

»Prvo kar mi pride na misel je to, da se nama z Mojco kar zasmeji, ko po do-
poldanskem treningu prideva domov, v prijeten naravni hlad, v 24-250 C, med-
tem ko je zunaj 320 C,« pravi Mitja Petkovšek in nadaljuje: »Samo v obeh kratko 
trajajočih vročinskih špicah se je  temperatura občasno dvignila nekaj desetink 
nad 250 C. Tako kot pozimi, ko pasivna hiša v notranjost ne spusti dosti mraza, 
tako tudi poleti vročina le stežka prodre v notranjost. Seveda pa je potrebno 
imeti nekaj hišnega “upravljalskega” občutka. Najučinkovitejša zaščita so žaluzi-
je, s katerimi preprečiva soncu, da bi skozi stekla segrevalo hišo. To je še posebej 
pomembno sedaj, avgusta, ko je sonce že precej nižje in tako že kar globoko 
prodira v hišo. Naslednja enako pomembna metoda je pravilno prezračevanje. 
Niti ena noč v celem poletju ni bila tako topla, da ne bi bilo mogoče ponoči s 
priprtimi okni kvalitetno ohladiti hiše. Če so čez dan temperature zelo visoke, 
zapreva vsa okna, za svež in obenem ohlajen zrak pa poskrbi prezračevalna na-
prava. Ta je povezana z geosondo, ki s hladom kamnin iz globin ohladi vsto-
pajoči zrak na 150 C, to je t.i. pasivno hlajenje. Na ta način z vložkom 50 W (10W 
obtočna črpalka, 40W ventilatorji prezračevalne naprave) hladimo z močjo okoli 
500 W, kar je za pasivno hišo kar velika vrednost. Z notranjimi viri toplote nima-
va večjih težav, saj z energijo ravnava skrbno (npr. televizije ne puščava prižgane 
po nepotrebnem), električne naprave pa so kar se da varčne.«

Mitja Petkovšek ob slovesni podelitvi certifikata za prvo certificirano montažno pasivno hišo v Sloveniji.

Analiza toplotnih mostov v detajlu stika zunanjih sten, rešitev certificirana s strani Passivhaus instituta

Termografska 
analiza potrjuje  
pravilno izvedbo 
detajlov

Zrakotesnost konstrukcije 
ima pri gradnji pasivnih  
hiš velik pomen

13



September 2011

Instalaterji na trgu ne najdejo no-
bene peči na pelete, ki bi bila bolj 
preprosta in bolj prijazna za načrto-
vanje. To je bila tudi zahteva pri ra-
zvoju nove peči za ogrevanje na pe-
lete KWB Easyfire. „Vemo, da sta 
preprosta montaža in servis odlo-
čilnega pomena pri tem, kako inšta-
laterji sprejmejo določen ogrevalni 
sistem“, utemeljuje direktor podjetja 
KWB Erwin Stubenschrott novo razvi-
ti montažni sistem z le 7 paketi. 

Sedem montažnih enot
Novo peč za ogrevanje na pele-

te KWB Easyfire stranki dostavimo v 
celoti montirano le na izrecno željo. 
Večino peči na pelete je zaradi grad-
benega položaja treba najprej razsta-
viti in potem znova sestaviti. Koraki za 
sestavo peči so preprosti za izvedbo, 
priloženi pripomočki 
za dvigovanje in no-
šenje pa inštalaterju 
olajšajo dostavo se-
stavnih delov v kuril-
nico. Vseh sedem za-
pakiranih enot nove 
peči KWB Easyfire 
dostavimo obrtni-
ku ali pa neposredno 
stranki: 

Paket 1: podnožje + 
izmenjevalnik toplote 
(vnos poteka ločeno)
Paket 2: oprema ko-
tla (pripomočki za 
dvigovanje, senzorji, 
regulacija)

Paket 3: gorilnik
Paket 4: obloga kotla
Paket 5: modul za krmiljenje, osnovna 
plošča kotla
Paket 6: zaboj za pepel
Paket 7: pokrov gorilnika

Montaža v petih korakih
Novi kotel na pe-

lete KWB Easyfire se 
lahko postavi na po-
vršini, veliki le 0,6 m², 
v petih preprostih ko-
rakih. Iznajdljivost in-
stalaterja spoznamo 
najpozneje takrat, ko 
je treba peč prenesti 
po strmih stopnicah 
ali skozi ozek hodnik. 
„Praktično ne obsta-
ja situacija, ko dosta-
va ne bi bila mogoča“, 
trdi poslovodja Erwin 
Stubenschrott. Potem 
se kotel sestavi v petih 
preprostih korakih – 
kot je bilo obljubljeno! 

monTažni čUdEž
Novi kotel na pelete KWB Easyfire –  
montaža je tako preprosta, kot bi sestavljali Ikeino knjižno polico Billy.

Žalec, junij 2011: Prvi kotel  
za ogrevanje na pelete, ki  
ga lahko postavimo 
v katerokoli kurilnico! 
Višek inovacij znamke KWB 
presega vsa pričakovanja, ko 
gre za instalaterju prijazen 
način montaže. Zaradi 
inovativnega montažnega 
sistema z lahkimi in s  
kompaktnimi sestavnimi 
deli ter pripomočki za 
dvigovanje in nošenje, ki 
sodijo zraven, je montaža 
peči na pelete tako hitra, kot 
bi sestavljali Ikeino knjižno 
polico Billy. Dva monterja 
potrebujeta le 30 minut, da 
sestavita celotno peč na 
pelete. 

Novi kotel za ogrevanje na pelete KWB Easyfire in modularna montaža –  
preprosta montaža v petih korakih 

postavitev podnožja
S pomočjo preproste cevi za nošenje monter 
postavi podnožje na točno določeno mesto. 

vgradnja gorilnika
Gorilnik se lahko namontira na desno ali na 
levo, o čemer se lahko odločimo neposredno 
na mestu montaže. 

postavitev izmenjevalnika toplote
Izmenjevalnik toplote se postavi na podnožje 
in se fiksira z 8 pritrdilnimi maticami. 

montaža obloge
Obloga se preprosto natakne in pritrdi z nekaj 
vijaki. 

povezava s kabli
Z osmimi preprostimi vtičnimi kabelskimi seti 
je kotel v nekaj minutah ožičen. 

Nadaljevanje članka na 46. strani
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V Žalcu, dne 10.06.2011 je na lep 
petkov sončen dan potekala pred-
stavitev nove generacije kotla na 
pelete KWB Easyfire certificiranim 
partnerjem instalaterjem. Z velikim 
zanimanjem in pričakovanjem so 
spremljali teoretični del, v katerem 
so bile predstavljene tehnologije, ki 
so vgrajene v novi kotel s skupnim 

imenom »Clean Efficiency«. Po izčr-
pnem teoretičnem delu pa so par-
tnerji zavihali rokave ob demonstraci-
ji montaže novega kotla KWB Easyfire. 
Novost, ki predstavlja mejnik v panogi 
- ozirajoč se na enostavnost upravlja-
nja in čistost - je bila z velikim intere-
som zelo dobro sprejeta pri partnerjih 
instalaterjih.

Kontakt:  
KWB, moč in toplota iz  
biomase d.o.o.,  
KWB stiki z javnostjo, 

Tel: +386 (0)3/839 30-80, 
mobilni telefon:  
+43 (0)41/609 805, 
info@kwb.si,   

www.kwb.si, 

www.facebook.com/KWB.
Die.Biomasseheizung

UTrinki s šolanja ParTnErjEv 
insTalaTErjEv v mEsEcU jUnijU na 
sEdEžU PodjETja kWb v žalcU

Teoretični del in predstavitev tehnologije 
»Clean Efficiency«

»Kontrola« detajlov Montaža 7 paketov v celoto

Partnerji instalaterji ob svojem končanem 
Izdelku – KWB Easyfire
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1. Naziv in sedež izvajalca 
poziva 

Proces izbora bo nadziral partner-
ski konzorcij projekta Recovery pod 
okriljem Pomurskega tehnološkega 
parka (kot vodilnim partnerjem), Plese 
9a, 9000 Murska Sobota. 

2. Namen in cilji poziva 
Namen poziva je izbrati skupino 

posameznikov, s tehničnimi in pod-
jetniškimi znanji, ki bodo vključeni 
v trening trenerjev in se bodo v prvi 
fazi pripravljeni usposabljati v Avstriji. 
Izbrani posamezniki bodo po zaključ-
ku izobraževalnega procesa, v dru-
gi fazi, kot trenerji, prenašali znanje 
na ciljne skupine v Sloveniji. Namen 
je povečati usposobljenost popula-
cije na področju uporabe novih OVE 
tehnologij. 

Usposabljanje trenerjev se bo izva-
jalo v Avstriji, pri partnerju European 
Centre for Renewable Energy Güssing, 
medtem ko bo izvedba usposabljanj 
trenerjev ciljnim skupinam v Sloveniji, 
izvedena na različnih lokacijah v upra-
vičenem območju. Usposabljanje tre-
nerjev bo potekalo v letu 2011 in 2012. 

Zainteresiranim posameznikom 
se v okviru projekta, omogoči brez-
plačno usposabljanje v Avstriji, osta-
le stroške usposabljanja v Avstriji (pre-
voz, dnevnice, ipd.), pa pokriva vsak 
posameznik sam. Konzorcij partner-
jev bo izbral kandidate po ustaljenih 
postopkih. 

Cilj poziva je dvigniti nivo znanja 
tehničnega kadra na področju izved-
be projektov instalacij sodobnih OVE 
tehnologij in vzdrževanja sistemov, z 
namenom hitrejšega prenosa teh teh-
nologij na trg in posledično ustvarja-

nje prihrankov energije in izpustov 
CO

2
,  ustvarjanje novih delovnih mest 

ter povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega v podjetjih te panoge. 
V ta namen se bodo izvedla usposa-
bljanja trenerjev za ciljne skupine v 
Sloveniji in opravile pilotske aktivno-
sti v podjetjih  z namenom: 

 � ugotavljati obseg in izvedljivost 
tehnološkega projekta in

 � izvedba tehnološkega projekta. 

3. Predmet poziva 
Predmet poziva je izbor kandida-

tov, ki bodo sprejeti na usposabljanje. 
Kandidati imajo brezplačno usposa-
bljanje, medtem ko si stroške poti in 
dnevnic izobraževanja v Sloveniji in 
v Avstriji pokrivajo sami !

4. Pogoji za sodelovanje 
(kvalifikacije in pogoji za 
kandidate) 

 � Prijavitelji morajo biti državljani 
Republike Slovenije. 

 � Prijavitelji morajo aktivno ob-
vladati nemški jezik, ker bo to jezik 
usposabljanja. 

 � Prijavitelji prijavo oddajo 
samostojno. 

 � Kandidati morajo imeti izkušnje 
pri delu na tehnoloških projektih, pre-
nosu znanj in tehnologij v prakso s po-
dročja obnovljivih virov energije.

 � Kandidati morajo biti motivira-
ni za delo s podjetjem na določenem 
projektu. 

5. Varovanje in obdelava 
podatkov 

Vse prijave, ki bodo popolne in 
bodo izpolnjevale prijavne pogo-
je za kandidiranje, bodo pregleda-

ne in obravnavane s strani komisije. 
Odločitev komisije o izboru bo do-
končna. Prijavitelj se z oddajo prijave 
strinja z obdelavo oddanih podatkov 
v Pomurskem tehnološkem parku, ki 
bo vse osebne podatke hranil skladno 
z zakonodajo. 

6. Rok in odpiranja prijav 
Prijavitelji morajo izpolnjene prija-

ve s prilogami poslati na naslov: 
Pomurski tehnološki parkPlese 9a
9000 Murska Sobota
S pripisom: Ne odpiraj – javni po-

ziv: Recovery 
Rok za prijavo je 15. september 

2011 do 12.00. 
Upoštevale se bodo vse prijave, 

ki bodo na zgornji naslov poslane do 
tega roka, ne glede na vrsto prenosa 
pošiljke. V primeru velikega števila pri-
jav se bo upošteval vrstni red prispe-
lih prijav.

7. Datum 
Odpiranje prijav bo izvedeno v 

prostorih Pomurskega tehnološkega 
parka, dne 16. septembra 2011 in ne 
bo javno.

8. Prijavna dokumentacija 
Prijavni obrazec je na voljo na 

spletnih straneh projekta Recovery, 
http://www.recovery-projekt.eu/ ter 
na spletni strani revije ENERGETIK, 
www.revija-energetik.si. 

9. Dodatne informacije 
Dodatne informacije v zvezi z vse-

bino poziva in projekta Recovery, so 
na voljo na spletni strani projekta, 
www.recovery-projekt.eu. Kontaktna 
oseba: mag. Marko Močnik, ++386 2 
530 82 00; marko@p-tech.si. 

javni Poziv za 
izbor TrEnErjEv s Področja 
sodobniH ovE TEHnologij
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To ni čudež . . . 

to je zanesljivost.

Vljudno vas vabimo na svetovalne dni podjetja Weishaupt, kjer boste lahko vprašali in videli vse, kar vas 
zanima v zvezi z ogrevanjem in ogrevalnimi sistemi. Pričakuje vas ekipa strokovnjakov, ki vam bo 
predstavila delovanje vrhunskih izdelkov Weishaupt v živo in možnosti sodelovanja s priznanim podjetjem.

Svetovalni dnevi bodo vsak dan od 7.9.2011 do 11.9.2011 med 9.00 in 18.00 uro, na sedežu podjetja v 
Celju, ulica Teharje 1. Veseli bomo vašega obiska!

Pomena učinkovite rabe energije in obno-
vljivih virov, se zraven posameznikov in podje-
tij, vse bolj zavedajo tudi občine. Zato se tudi 
v letošnjem letu, pod okriljem Energetike.NET, 
organizira natečaj za najbolj energetsko učin-
kovito občino v letu 2011. 

Samostojno ali v sodelovanju z različni-
mi partnerji, občine izvajajo številne projek-
te s področja energetske učinkovitosti stavb 
(upravnih stavb, vrtcev in šol...), uporabe OVE, 
aktivnosti v sektorju prometa in novih tehno-
logij. Tovrstni projekti spodbujajo razvoj lokal-
nih skupnosti oz. lokalnega energetskega kon-
cepta (LEK)  in krepitev zavedanja pri uporabi 
URE in OVE. V letu 2010 so nagrade za ener-
getsko najbolj učinkovite občine dobile ob-
čine Selnica ob Dravi, Vrhnika, Velenje in 

Krško, ki je bila tudi absolutna zmagovalka 
natečaja. 

Občine se na razpis lahko prijavijo do 15. 
septembra 2011. Strokovna komisija bo v se-
stavi: prof. dr. Andrej Predin (Fakulteta za ener-
getiko), mag. Jure Leben (Služba vlade RS za 
podnebne spremembe), mag. Sabina Jordan 
(Zavod za gradbeništvo Slovenije), mag. Boris 
Sučić (Inštitut Jožef Štefan), mag. Tomaž Fatur 
(Solvera Lynx) in predstavnica organizatorja 
Mateja Kegel (Energetika.NET), izbrala tiste ob-
čine, ki najbolj izstopajo na področju energet-
ske učinkovitosti. Zaključni dogodek bo pote-
kal 19. oktobra v Ljubljani, kjer bodo zraven 
predstavitev občin, potekali tudi seminarji in 
tematski posveti dobrih praks ter seveda po-
delitev nagrad najboljšim v štirih kategorijah. 

EnErgETsko najbolj UčinkoviTa občina 2011

nacionalni  
energetski  
program slovenije 
(nEP)

Vizija prihodnjih aktivnosti na 
področju energetike v Sloveniji je 
vzpostavitev pogojev za prehod v 
nizkoogljično družbo, z vodilnimi 
področji: učinkovite rabe energi-
je (URE), izkoriščanja obnovljivih vi-
rov energije (OVE) in razvoja aktiv-
nih omrežij za distribucijo električne 
energije. NEP daje usmeritve za iz-
koriščanje ekonomskega potenciala 
URE v vseh sektorjih, uporabo OVE 
ter vzpostavlja pogoje za bistveno 
zmanjšanje odvisnosti od rabe fosil-
nih goriv. Novi nacionalni energetski 
program je doživel prvo razpravo v 
okviru odbora DZ za gospodarstvo. 

Ministrica za gospodarstvo 
mag. Darja Radić in generalni di-
rektor Direktorata za energijo 
mag.  Janez Kopač sta na novinarski 
konferenci predstavila “Osnutek 
predloga Nacionalnega energet-
skega programa (NEP) za obdobje 
do leta 2030” in “Okoljskega poro-
čila za celovito presojo vplivov na 
okolje za NEP”. Javna razprava bo 
odprta do 15. oktobra 2011, osnu-
tek pa najdete na spletni strani 
www.mg.gov.si 

V NEP so opredeljeni  dolgoročni 
(razvojni) cilji in usmeritve slovenske 
nacionalne energetske politike, ener-
getskih sistemov in oskrbe z energi-
jo, upoštevaje okoljske ter tehnolo-
ške kriterije. NEP vsebuje tri glavne 
scenarije in dva dodatna brez TEŠ 6. 
Vsi možni scenariji predvidevajo po-
daljšanje delovanja jedrske elektrar-
ne Krško (več kot 18.000 ljudi iz vse-
ga sveta je pozvalo slovensko vlado, 
naj ustavi projekt izgradnje šestega 
bloka termoelektrarne Šoštanj in iz-
korenini jedrsko energijo v Sloveniji) 
in veliko rast moči vetrnih, sončnih in 
drugih elektrarn na obnovljive vire, 
denimo biomaso ter bioplin.
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Instalacije za samodejne požarne 
škropilnike morajo odkriti požar v tre-
nutku njegovega nastanka in pogasiti 
ogenj ali ga vsaj ohraniti pod nadzo-
rom do prihoda gasilcev. Pri teh ob-
čutljivih sistemih veljajo še posebno 
visoka merila glede odpornosti sis-
tema cevi na korozijo. Cev za instala-
cije Prestabo za požarne škropilnike 
je kos temu izzivu. Nove cevi so iz-
delane iz jeklenega traku z uporabo 
Sendzimirove metode vročega cin-
kanja in obložene s cinkom, debelim 
okrog 20 µ. To zagotavlja veliko od-
pornost na korozijo. Cev za instalacije 
za požarne škropilnike je dobavljiva v 
dimenzijah od 22 do 108 mm.

Še zlasti za večje objekte bo morda 
zanimiva vmesna velikost 64 mm, ki jo 
ima v svojem proizvodnem programu 
samo podjetje Viega. S to cevjo se pri 
ustreznih sistemih občutno zmanjša-
jo stroški.

Brez napak pri izboru
Da bi preprečili neželene zamenja-

ve z drugimi cevnimi sistemi, so VdS-
certificirane cevi Prestabo označene z 
neprekinjeno rdečo črto in simbolom 
instalacij za požarne škropilnike. Za 
enolično razlikovanje so cevi, poleg 
tega opremljene še z belimi pokrovi, 
ki hkrati ščitijo pred vdorom umaza-
nije. Sistem je sicer primeren tudi za 
instalacije za vlažni stisnjeni zrak.

Praktičen, ekonomičen in kos visokim merilom

cEvni sisTEm viEga 
PrEsTabo jE zdaj PrimErEn 
TUdi za insTalacijE za 
PožarnE škroPilnikE

Velika Gorica, julij 2011 – Sistem pocinkanih jeklenih cevi 
Prestabo, ki ga izdeluje podjetje Viega, je preverjena izbira za 
instalacije za ogrevanje, zaprte sisteme hlajenja in instalacije 
s stisnjenim zrakom. Nova, znotraj in zunaj pocinkana jeklena 
cev sistema press zdaj zagotavlja še posebno varno in hkrati 
ekonomično postavljanje »mokrih« instalacij za požarne 
škropilnike ter stacionarnih sistemov za gašenje požarov.

Novo: Prestabo za instalacije za požarne škropilnike z znotraj in zunaj pocinkano jekleno cevjo,  
dimenzije 22–108 mm. (Fotografija: Viega)
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Hitra in ekonomična 
instalacija

V primerjavi z dosedanjimi jekleni-
mi cevovodi, ki so se pritrjevali s po-
močjo navojnih spojk, se z uporabo 
tehnike spojk press zmanjšuje vlaga-
nje v instalacijska dela tudi do 40%. 
Spregledati pa ne smemo niti ve-
čje varnosti, ki jo prinaša sistem SC-
Contur, značilen za podjetje Viega. 
Morebitne pozabljene spojke so tako 
opazne že pri preverjanju tesnosti.

Sestavni deli, kot so T-kosi, preho-
dni loki, armaturni priključki in majh-
ne prirobnice ter prehodni kosi z na-
vojem in reduktorji, pripomorejo k 
hitrejši in cenejši instalaciji. 

Cev Prestabo za instalacije za požarne škropilnike so označene z neprekinjeno rdečo črto, črnim napisom in 
črnim simbolom za „instalacije za požarne škropilnike“. (Fotografija: Viega)

Sistem jeklenih cevi Prestabo: za ekonomično, varno in hitro namestitev.

O podjetju:
Podjetje Viega GmbH & Co. 

KG, Attendorn, Westfalen, se je 
od ustanovitve leta 1899 razvilo v 
globalno podjetje. Danes je Viega 
s skoraj 3.000 zaposlenimi v matič-
ni državi in po svetu eden vodilnih 
svetovnih proizvajalcev sistemov 
za izdelke s področja instalacij-
ske tehnike. Ponudba podjetja 
vsebuje več kot 16.000 artiklov, 
izdelanih na lokacijah Attendorn-
Ennest/Vestfalija,Lennestadt-
Elspe/Vestfalija,Großheringen/
Turingija, Niederwinkling/
Bavarska in McPherson/Kansas 
(ZDA). Poleg cevovodnih sistemov 
podjetje Viega izdeluje tudi pred-
zidne in odvodne sisteme.  
Ti izdelki se uporabljajo tako v  
gradbeništvu kot pri industrijskih 
instalacijah in gradnji plovil.
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Vse iz ene roke

V letu 2009 smo razširili program 
in predstavili ponudbo celotne reši-
tve za pridobivanje tople sanitarne 
vode ter podporo ogrevanju. Sistem 
Bramac Solar omogoča visoke izko-
ristke in visoke prihranke pri letni po-
rabi sredstev, namenjenih pridobiva-
nju tople vode ter ogrevanju bivalnih 

prostorov. Prodajni program zajema 
vgradne solarne kolektorje, ALU mo-
dulne kolektorje, ki omogočajo vgra-
dnjo na streho, fasado itd., hranilnike 
tople vode, kombinirane hranilnike, 
zalogovnike in solarne postaje ter ves 
pripadajoči drobni material, ki ga po-
trebujete za izdelavo kakovostnega 
sistema z visokim izkoristkom zbrane 
sončne energije.

Kvaliteta

Program Bramac Solar ima za svo-
je izdelke pridobljen evropski znak 
kakovosti Solar Keymark, kar pome-
ni, da izdelki ustrezajo vsem evrop-
skim standardom kakovosti. Obenem 
pa 10-letna garancija zagotavlja 
brezskrbne dni s solarnim sistemom 
Bramac Solar. 

Montaža

Vgradni solarni kolektorji Bramac 
so lahko vgrajeni tudi v 1 uri, na kate-
rokoli vrsto kritine. Pri vgradnji kolek-
torja je potrebna pomoč dveh moj-
strov in upravljalca dvigala. Kvalitetno 
in hitro montažo vam omogoča inte-
griran ALU okvir (lahko v željeni barvi 
RAL-a), tovarniško sestavljen v dimen-
zijah od 4 m2 do 10m2 in predpripra-
vljena povezava na sistem kotlovnice.

bramac solar
V podjetju Bramac strešni sistemi se zavedamo, da je 
ohranjanje okolja pomembna zaveza za čisto prihodnost. 
Zato smo leta 2007 v prodajni program uvedli solarne  
kolektorje Bramac. Bili so novost na slovenskem tržišču, saj se 
vgrajujejo v streho in s tem ohranjajo harmoničnost ter  
skladnost objekta. Integrirani okvir omogoča enostavno in 
hitro vgradnjo ter je primeren tako za vse tipe streh, kakor 
tudi za vse tipe strešnih kritin.
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Nova spletna stran

Celoten sis-
tem in njegovo 
delovanje sta opi-
sana na naši sple-
tni strani www.
bramac-solar.si, kjer so vse informa-
cije, namenjene vsem tistim, ki razmi-
šljajo o vgradnji solarnega sistema ter 
tudi izvajalcem, ki solarne sisteme že 
vgrajujejo ali jih želijo vgrajevati.

Brezplačen izračun
Vsem obiskovalcem spletne stra-

ni, poleg vseh informacij o kompo-
nentah, omogočamo brezplačen ter 
neobvezujoč izračun optimalnega 
solarnega sistema glede na individu-
alne potrebe. V rezultatih vam pred-
stavimo vaš prihranek v enem letu 
uporabe solarnega sistema Bramac 

Solar.

Brezplačna izobraževanja
Za dobro delovanje sistema je, po-

leg kvalitetnih komponent, potrebna 
tudi kakovostna vgradnja. Zato eki-
pa Bramac Solar vsako leto v spomla-

danskih mesecih organizira brezplač-
no izobraževanje instalaterjev, kjer 
se predstavijo novosti v programu in 
praktična vgradnja solarnih kolektor-
jev ter solarnih komponent sistema 
Bramac Solar. 

Prijava za šolanje je možna  
preko kontaktnega obrazca 
na naši spletni strani www.
bramac-solar.si. Vsak udeleženec 
na šolanju pridobi možnost 
dostopa do vseh tehničnih listov 
in potrebne dokumentacije ter 
navodil za uspešno izvedbo 
sistema Bramac Solar.
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Vsak posameznik različno zazna-
va temperaturo. Preko poletja in zime 
se lahko doseže maksimalno toplo-
tno udobje samo v primeru, ko tem-
perature okolice zadostijo potrebam 
uporabnika (in ne v obratni smeri). To 
zahteva prilagodljiv in občutljiv krmil-
ni sistem. In družba Uponor nudi toč-
no to, vse od sobnih termostatov, do 
priključnih modulov in ogrevalnih raz-
delilcev. Vse komponente prihajajo iz 
istega vira.

Inovativni Uponorjevi sistemi za 
krmiljenje temperature dovoda in za 
temperature v posameznih prosto-
rih, kombinirani z Uponorjevimi re-
šitvami ploskovnega ogrevanja ter 
hlajenja, poskrbijo za udobne tempe-
rature okolice skozi vse leto, skupaj z 
enostavno uporabo.

Individualna regulacija 
temperature, ki zaznava 
skoraj tako kot človek

Uponorjeva individualna regulaci-
ja temperature v prostoru nudi izbiro 
komponent, ki se lahko kombinirajo 
tako, da najbolj ustrezajo zahtevam. 
Nudijo konvencionalen način krmilje-
nja temperature v posameznih prosto-
rih ali večjih conah. Najsi bo to ožičena 
verzija 24 V oz. 230 V ali pa enostavno 
nadgradljiva brezžična regulacija, ima 
Uponor primeren sistem individualne 
prostorske regulacije, za vašo specifič-
no uporabo v stanovanjskih in komer-
cialnih objektih. Nastavitev želenih 
temperatur na stilskih, in uporabni-
ku prijaznih, termostatih, ne more biti 
enostavnejša. Termostat T-75 zaznava 

temperaturo skoraj tako kot človek. 
Ne zaznava samo temperature zraka 
v prostoru, ampak zaznava občuteno 
temperaturo v prostoru, ki je kombi-
nacija temperature zraka v prostoru 
in temperature, ki seva od površin v 
prostoru. Omogoča krmiljenje, še po-
sebej občutljive temperature v pro-
storu. Z našo inovativno dEm funk-
cijo in avtomatskim balansiranjem 
lahko prihranite pri stroških ogreval-
ne energije. Z uporabo SMS modula 
pa se lahko vzdržuje stik s krmiljenjem 

prostora tudi na daljavo.

Vedno prava temperatura 
dovoda za ogrevanje in 
hlajenje

Individualna regulacija tempera-
ture v prostoru je lahko zanesljiva le, če 
sta zahtevani temperaturi tople in hla-
dne vode vedno na voljo. Regulacija 
temperature dovoda Uponor, z novim 
regulatorjem klime c-46, poskrbi za 
to s pomočjo zaznavanja atmosferskih 
razmer. Opremljen z različnimi pred-
nostmi, je omenjeni krmilnik tempe-
rature dovoda odličen. Izberite med 
posameznimi komponentami ali že 
pripravljenimi regulacijskimi postaja-
mi ali regulacijskimi postajami v vsaki 
etaži, ki se popolnoma prilegajo raz-
delilni omarici.

Regulator klime C-46 za 
ogrevanje in hlajenje

Ta regulator klime vključuje sku-
pno uporabo termostatov z indivi-
dualno prostorsko regulacijo Uponor, 

rEgUlacija ogrEvanja 
in HlajEnja, izdElana v 
UPonorjU
Idealne temperature v prostoru vseh 12 mesecev

Brezžična regulacija z vgrajeno DEM funkcijo

Ožičena  
regulacija 24V

Ožičena  
regulacija 230 V

Kompaktna in dobro izolirana, centralna 
črpalčna grupa CPG 15 Uponor, z regulatorjem 
klime C-46

22



September 2011

Dober občutek udobja: z inteligentnim 
sistemom regulacije za ogrevanje in 
hlajenje, izdelanim v Uponorju

Dinamično upravljanje z energijo s po
močjo Uponor DEM regulacije

   do 12% prihranka pri energiji zaradi večje 
učinkovitosti

   ročno balansiranje ni potrebno
   bolj natančna in hitrejša regulacija, do 

25% hitrejši reakcijski čas
   enostavno delovanje
   zaradi avtomatskega balansiranja ni potre-

ben ponovni preračun
   brez vpliva na sistem pri spremembi vrste 

talne obloge

Za več informacij:
TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
 (01) 8309 168 tehnična služba
F  (01) 8309 171
E  pc5@titan.si
W  www.titan.si
 www.uponor.si

integriranim upravljanjem črpalke in 
vrsto ostalih funkcij z enostavno pro-
gramsko opremo ter delovanjem.

Regulator klime C-46 (ogrevanje/
hlajenje) zaznava atmosferske razme-
re in na podlagi tega zagotavlja zah-
tevano temperaturo dovoda za ogre-
vanje ter hlajenje zgradbe; prav tako 
se lahko uporablja za vzdrževanje zu-
nanjih površin brez snega in ledu. Je 
združljiv z Uponorjevo brezžično re-
gulacijo za posamezne prostore in 
omogoča, na primer, priključitev do 
treh brezžičnih modulov C-56 na regu-
lator klime C-46 preko bus povezave. 
Podobno sobni termostati, brezžične 
regulacije po posameznih prostorih, 
direktno komunicirajo z regulatorjem 
klime C-46 (ogrevanje/hlajenje).

Idealno, tako za ogrevanje 
kot tudi za hlajenje

Uporablja se lahko kot regulator 
hlajenja, na katerega se lahko priklju-
či do šest tipal rosišča; tipala rosišča 

so lahko locirana v različnih prostorih. 
Takšna rešitev omogoča zanesljivo re-
gulacijo dovodne temperature in pre-
prečuje nastanek kondenzacije.

Vaše prednosti:
 � lahko se uporablja za ogrevanje 

ali hlajenje
 � lahko se priključi do tri brezžič-

ne priključne module C-56 preko bus 
povezave

 � združljivo z Uponorjevo brez-
žično regulacijo po posameznih 
prostorih

 � lahko se priključi do šest tipal ro-
sišča, ki omogočajo zanesljivo regula-
cijo dovodne temperature vode pri 
hlajenju

 � enostavna programska oprema 
s čarovnikom za namestitev in hitrim 
menijem

 � integrirano upravljanje črpalke
 � podpira termopogone (24 V), 

mešalne ventile (0-10 V) in črpalke z 
omejitvijo hitrosti

 � bistven del centralnih in lokalnih 
Uponorjevih regulacijskih postaj

Družba Uponor nudi gradbenim 
profesionalcem brezkompromisno 
kakovost, najboljše strokovno znanje 
in dolgoročno partnerstvo. Za doda-
tne informacije se lahko obrnete na 
podjetje TITAN d.d., ki je uradni zasto-
pnik družbe Uponor v Sloveniji.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Regulator klime C-46
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Toplotna črpalka zrak-voda, imenovana Ecodan, je sis-
tem v deljeni izvedbi (split sistem),  sestavljen iz zunanje 
enote in notranje vodne enote. Notranja enota je na zuna-
njo enoto priključena preko freonskega cevnega razvoda. 
Sistem omogoča energetsko varčno in učinkovito ogreva-
nje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode (do 60 °C), 

prednost pa je tudi enostavno upravljanje celotnega siste-
ma. Na razpolago je notranja enota z 200 l bojlerjem (cilin-
drični model) in notranja enota brez bojlerja. 

Pri sestavi sistema ECODAN lahko izbiramo med dve-
ma serijama zunanjih enot miTsUbisHi ElEcTric, serijo 
PoWEr invErTEr in serijo zUbadan. 

Zunanje enote so izredno diskretne do okolice, saj so 
kompaktne in tihe. Serija ZUBADAN je posebej primerna za 
najhladnejše predele Slovenije, saj lahko ogreva vse do zu-
nanje temperature -25 °C, brez dodatne električne energije 
pa lahko vzdržuje konstantno nazivno grelno moč do zu-

Ecodan – ogrevalna toplotna 
črpalka zrak-voda omogoča 
učinkovito in varčno ogrevanje 
prostorov ter sanitarne vode  
do -25° zunanje temperature 

ECODAN notranja enota z bojlerjem ECODAN hydrobox notranja enota brez bojlerja
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Ogrevalna toplotna èrpalka zrak - voda

Zunanja enota tip ZUBADAN Notranja enota z 200l bojlerjem

VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si www.vitanest.si

nanje temperature -15 °C. Poleg tega se temperatura vode 
v sistemu Zubadan dvigne dvakrat hitreje kot pri navadni 
toplotni črpalki zrak-voda.

Ogrevalna toplotna črpalka MITSUBISHI ELECTRIC, serija 
ECODAN predstavlja večstransko rešitev, primerna je, tako 
za ogrevalni sistem za novogradnjo, kot za prenovo obsto-
ječega ogrevalnega sistema. Pri obstoječih bivalnih objek-
tih, ki se ogrevajo s kotlom na kurilno olje ali plin, lahko s 
toplotno črpalko Ecodan, (zrak- voda), porabo energije 
zmanjšamo tudi do trikrat. Energijska poraba je odvisna od 
temperature vode, ki kroži v radiatorjih centralnega ogreva-

nja in od zunanje temperature okolja, kjer se bivalni objekt 
nahaja. Idealen način ogrevanja pri novogradnjah je, talno 
ogrevanje v kombinaciji z zunanjo enoto sistema v deljeni 
izvedbi, toplotno črpalko Zubadan, saj ta sistem omogoča 
učinkovito gretje tudi pri nizki temperaturi vode v sistemu 
(približno 35 °C). Poleg tega ima toplotna črpalka Zubadan 
visok koeficient učinkovitosti- (COP), kar omogoča optimal-
ne energetske prihranke.

Avtor: Primož Kompara
VITANEST d.o.o. 

Sonce je zvezda, ki zaradi zlitja vo-
dikovih jeder v notranjosti oddaja v ve-
solje velike količine energije. Energija, 
ki jo oddaja sonce, je v primerjavi s po-
trebami človeštva 15.000 krat večja. 
Sončna energija je eden redkih ener-
getskih virov, ki je relativno enako-
merno porazdeljen po zemeljski obli. 
Sončna energija je neizčrpen vir, kori-
stimo pa jo lahko na tri načine: 

 � Pasivno koriščenje energi-
je- solarni sistemi za ogrevanje in 
osvetljevanje

 � Aktivno koriščenje energije- 
sončni kolektorji za pripravo tople 
vode in ogrevanje prostorov

 � Fotovoltaika- s sončnimi celica-
mi proizvajamo električno energijo

  O aktivnem ali direktnem izkori-
ščanju sončnega sevanja govorimo 
takrat, ko s pomočjo sončnih celic, 
sončno sevanje direktno pretvorimo 
v energijo. Pasivno ogrevanje ali hla-
jenje igra pomembno vlogo v dana-
šnjih stavbah, kjer poteka izkoriščanje 
sončne enrgije preko zidov, oken, tal in 
streh, z dodajanjem elementov in povr-
šin, s katerimi reguliramo ogrevanje, ki 
ga povzročajo sončni žarki. Prednosti 
izkoriščanja sončne energije:

 � Ne onesnažuje okolja
 � Sončna energija je brezplačna
 � Proizvodnja električne energije 

iz fotovoltaike je okolju prijazna
 � Proizvodnja in poraba sta na is-

tem mestu

Obstaja pa tudi nekaj slabosti izko 
Obstaja pa tudi nekaj slabosti izkori-
ščanja sončne energije in sicer:

 � Sončne energije ne moremo po-
novno izkoriščati

 � Težave zaradi sončnega sevanja 
na različnih področjih

 � Višja cena električne energije, 
pridobljene iz sončne energije

ovE: sončna energija

Sonce- kot neizčrpen vir energije
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Toplotni mostovi so tista mesta 
v ovoju stavbe, kjer je toplotna pre-
hodnost bistveno večja od toplotne 
prehodnosti preostalih elementov 
stavbe. Poleg geometrijskih in kon-
strukcijskih toplotnih mostov, je v 
stavbah mogoče najti tudi konvekcij-
ske  toplotne mostove. Toplotni mo-
stovi ne povzročajo težav le zaradi 
večje rabe energije, predstavljajo tudi 
osnovni pogoj za nastanek plesni.

Geometrijskim toplotnim mosto-
vom se je mogoče izogniti z arhitek-
turo, ki ne vsebuje ostrih prehodov 
med posameznimi elementi ovoja 
stavbe (slika 1).

Vse ostale toplotne mostove pa je 
mogoče učinkovito preprečiti s pra-
vilnimi rešitvami detajlov.

Idealna rešitev  
toplotnih mostov z 
izolacijo YTONG in YTONG 
MULTIPOR 

Že sami nosilni elementi sistema 
YTONG zagotavljajo izredno dobre 
toplotno izolacijske lastnosti. Kljub 
temu pa je potrebno biti pozoren na 
detajle – stičišča različnih elementov 
ovoja stavbe, vogale, robove, prekla-
de, vertikalne in horizontalne vezi. 

Robovi na stičiščih  
dveh sten – vertikalna 
potresna vez

Geometrijske in hkrati konstrukcij-
ske toplotne mostove, ki nastanejo na 
stičiščih dveh sten, kjer je zahtevana 
tudi vertikalna potresna vez, je mo-
goče rešiti s protipotresnimi zidnimi 
bloki YTONG, do debeline stene 30 
cm in s protipotresnimi termo bloki 
YTONG, debeline 40 cm. Protipotresni 
zidni bloki imajo že izdelano odprti-
no za izdelavo AB vertikalne vezi, ki 
nadomesti klasičen opaž. Dodatna 
toplotna izolacija YTONG MULTIPOR, 
ki je lahko vgrajena kot zunanja fasa-
dna obloga ali kot notranja izolacijska 
obloga, še dodatno toplotno izolira 
stike sten. Toplotnih mostov pri tako 
izvedenih detajlih ni več. Enake ele-

PrEPrEčEvanjE ToPloTniH 
mosTov v sTavbaH
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Stroge zahteve glede rabe 
energije v stavbah so še  
bolj poudarile pomen  
reševanja toplotnih mostov. 
Ne samo PURES 2010,  
tudi druge, pri nas znane  
metodologije za  
dokazovanje učinkovite 
rabe energije (ENEV 2009, 
PHPP 07,…) predvidevajo, 
da stavba s toplotnimi  
mostovi ne more biti  
energijsko učinkovita.

Slika 1: Kupola – ovoj stavbe brez geometrijskih 
toplotnih mostov

Vir: http://inhabitat.com/solaleya-domespacehomes/

Slika 2: Protipotresni termoblok za izdelavo vertikalne AB vezi
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mente je mogoče uporabiti tudi pri 
izdelavi priključkov predelnih sten na 
nosilne zunanje zidove.

Preboji zunanjih sten s 
ploščami - balkoni

Najpogosteje se konstrukcijski to-
plotni mostovi pojavijo na mestih, kjer 
nosilna konstrukcija prekine toplotno 
izolacijo. V primeru uporabe strešnih 
in stropnih plošč, izdelanih iz porobe-
tona YTONG, ki imajo toplotno prevo-
dnost 0,18 W/mK, nevarnosti za nasta-
nek konstrukcijskih toplotnih mostov 
ni več. Balkonski – konzolni del stro-
pne plošče je mogoče še dodatno to-
plotno izolirati, če dodamo še sloj to-
plotne izolacije, imenovane YTONG 

MULTIPOR. 

Nosilne preklade nad 
odprtinami

Odprtine v zidovih, predvsem 
za okna in vrata, kjer želimo vgraditi 
tudi zunanja senčila, lahko predsta-
vljajo veliko nevarnost za nastanek 
konstrukcijskega toplotnega mostu. 
Klasično preklado AB je skoraj nemo-
goče primerno toplotno zaščititi. Z 
uporabo izolacije YTONG U ali L ele-
mentov, se vpliv toplotnega mostu 

zmanjša, popolnoma pa se toplotni 
most odpravi še z dodatkom toplotne 
izolacije YTONG MULTIPOR. Prednost 
toplotne izolacije YTONG MULTIPOR 
je v tem, da jo je mogoče vgraditi tako 
zunanji, kot tudi na notranji strani ste-
ne. Izolacija YTONG U ali L element 
nadomešča sam opaž. Z uporabo no-
silnih preklad YTONG NP, se konstruk-
cijskim toplotnim mostovom povsem 
izognemo. Nosilne preklade YTONG 
NP je mogoče dobiti v debelinah od 
20 do 25 cm.

Z gradbenim sistemom 
YTONG do kakovostne 
gradnje

Široka paleta izdelkov YTONG 
in MULTIPOR zagotavlja kakovo-
stno gradnjo brez toplotnih mostov. 
Energijsko učinkovitost zagotavlja-
jo dobro toplotno izolirani elementi 
ovoja stavbe, rešeni toplotni mosto-
vi in zrakotesnost, ki ustreza tudi naj-
strožjim kriterijem. Izdelki YTONG in 
YTONG MULTIPOR omogočajo gra-
dnjo, skladno z zadnjim pravilnikom 
o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(PURES 2010), brez težav pa je mogo-
če zagotoviti tudi vse zahteve, ki jih 
predpisuje PHPP 07. Predvsem pa se 
uporabnikom YTONG hiš, ni potrebno 
bati energetske krize.

Slika 3: U- element za izdelavo AB vezi

Slika 5: Nosilna preklada YTONG 

Slika 4: Stropne plošče YTONG 
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www.gorenje.com

OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE
Gorenje že 60 let s svojo inovativnostjo in tehnično 
dovršenostjo sokreira sam vrh hladilniške industrije. 
Z več kot 30-letnimi izkušnjami v razvoju in 
proizvodnji toplotnih črpalk smo stopili še korak dlje. 
Skupaj z vrhunskimi strokovnjaki, ki že vrsto let 
ustvarjajo izdelke Gorenje, smo razvili novo linijo 
ogrevalnih toplotnih črpalk AQUAGOR, AEROGOR 
in TERRAGOR. Preverjene po najvišjih evropskih 
standardih, so zagotovilo kakovosti in zanesljivosti 
pri ogrevanju vašega doma tudi v najhladnejših 
dneh. 

–10 % 

TOPLOTNE ČRPALKE 

GORENJE

Zagotovimo tudi strokovno sveto-

vanje in izkušeno ekipo monterjev.

Akcija velja

 do 30. 9. 2011!

Tel.: 03 899 29 80

E-mail: info@gorenje.com

SUPER POLETNA AKCIJA  
ŠE KAR TRAJA IN TRAJA! PREVERITE.

Na deficitarnost obrtnih poklicev 
ni potrebno posebej opozarjati, saj je 
bilo na to temo prelitega že veliko čr-
nila. Vseeno pa bi radi opozorili na nov 
pristop oziroma nov prijem pri promo-
ciji obrtnih poklicev. Vsem je jasno, da 
imajo mladi za odločanje o poklicni ka-
rieri vedno premalo časa. Še posebej ker 
vemo, da je lahko ta odločitev ključna v 
življenju posameznika. Slovenski izobra-
ževalni sistem, nam v današnjem času 
nudi celo paleto raznovrstnih smeri, na 
različnih nivojih izobraževanja. Mlado-
stniki se za svojo izobraževalno pot od-
ločajo praviloma prehitro oziroma po 
inerciji statusne skupine, ki velikokrat ne 
upošteva dejanskih sposobnosti mlado-
stnika. Prav zato so se na Obrtno-pod-
jetniški zbornici odločili, da stopijo ko-
rak niže in že v vrtcih začnejo seznanjati 
otroke in njihove starše o poklicnih mo-

žnostih ter o priložnostih, ki jih prinašajo 
obrtni poklici.

Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije, območna obrtno-podjetniška 
zbornica Bežigrad, območna obrtno-
podjetniška zbornica Šiška, območna 
obrtno-podjetniška zbornica Moste Po-
lje, območna obrtno-podjetniška zbor-
nica Center, območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Vič, bodo v sodelovanju z 
Gospodarskim razstaviščem na priredi-
tvi Otroški bazar, ki bo potekala od 8. do 
11. septembra 2011 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, pripravili pred-
stavitev obrtnih poklicev, ki bo name-
njena prav najmlajšim. Promocija bo po-
tekala preko zanimivih predstavitev in 
delavnic, kjer se bodo otroci preizkusili v 
ročnih spretnostih ter svoji kreativnosti, 
starši pa seznanili o možnostih poklicne 
kariere svojih otrok.

Na razstavnem prostoru v hali A se 
bodo predstavili štirje obrtni poklici, ki 
pa so le delček bogatega mozaika, ki ga 
ponuja obrt. 

Vabimo vas, da se udeležite izje-
mno zanimivega in v preteklih letih 
zelo obiskanega dogodka z nazivom 
Otroški bazar. 

Vstop je prost!

otroški bazar 2011- predstavitev obrtnih poklicev najmlajšim
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Talno ogrevanje je danes najbolj 
razširjen sistem ploskovnega ogre-
vanja. Prednosti pred drugimi sistemi 
centralnega ogrevanja so znane (niz-
ka temperatura ogrevalnega medija, 
možnost izkoriščanja alternativnih vi-
rov energije, prihranek energije, viso-
ka stopnja ugodja v prostoru…).

Pomemben element sistema tal-
nega ogrevanja je sistemska plošča. Ta 
mora nuditi potrebno izolacijo, hkrati 
pa omogočati kar najbolj enostavno 
in hitro vgradnjo cevi. Tem zahtevam, 
v primeru mokrega načina vgradnje, 
najbolj  ustrezajo tovarniško izdelane 
plošče iz stiropora s čepi, katerih obli-
ka omogoča, da dovolj trdno držijo 
cev. Seveda morajo take plošče ime-
ti vgrajeno zaščito proti vlagi v obliki 
folije, kar še dodatno utrdi čepe in še 
izboljša njihovo funkcijo. Pomembno 
je tudi, da je plošča oblikovana tako, 
da zagotovi čim večjo površino obli-
tja cevi z estrihom, kar omogoči bolj-
ši prenos toplote. Sistemske plošče iz 
skupine stirotermal imajo vse zgoraj 
navedene lastnosti. Za vsak prostor 

ali način vgradnje je možno izbrati 
enega izmed izdelkov te skupine.

Že več kot desetletje so na evrop-
skih trgih prisotne plošče iz družine 
čepastih plošč, vakuumsko prevleče-
nih z modro polietilensko folijo, zna-
ne pod imeni Silent, Hard in Adapt. 
Prva dva tipa plošč sta po obliki ena-
ka, omogočata pa vgradnjo cevi, 
premera od 16 do 20 cm, v razmaku 
najmanj 7,5 cm. Stirotermal Hard je iz-
delan iz tršega stiropora in je prime-
ren za vgradnjo v tlačno bolj obre-
menjene prostore, kjer je dopustna 
enakomerna obtežba do 2000 kg/
m2. Za vgradnjo v bivalne in pisarni-
ške prostore je najprimernejša plošča 
Stirotermal Silent, ki poleg ustrezne 
toplotne izolacije nudi tudi izolacijo 
proti udarnemu zvoku; ob normal-
ni površinski masi cementnega estri-
ha (≥70 kg/m²) je vrednost izboljšanja 
zvočne izolativnosti 26 dB. Značilnost 
plošče Stirotermal Adapt je manjša 
debelina izolacije, zato je primerna za 
vgradnjo predvsem tam, kjer je višina 
tlaka omejena.  

Novejša generacija sistemskih 
plošč za mokro vgradnjo so plošče 
Stirotermal Solo, Duo in Trio. Čepasta 
plošča Stirotermal Solo je po postop-
ku vakumiranja izdelana iz trde poli-
stirenske folije in nima toplotne izola-
cije. Ostala tipa plošč sta kombinacija 
stiroporne osnove s čepi in profilira-
ne folije. Plošče sledijo novejšim tren-
dom stroke; so zelo kompaktne, se tr-
dno in vodotesno spajajo med seboj 
ter omogočajo polaganje cevi, pre-
merov 14 do 18 mm. Minimalni raz-
mak polaganja cevi je 5 cm, s čemer je 
omogočena velika gostota cevi v tla-

sisTEmskE PloščE –  
PomEmbEn ElEmEnT 
sisTEma TalnEga  
ogrEvanja
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ku. Plošče Stirotermal Duo so na voljo 
v dveh izvedenkah, z debelino izola-
cije 11 ali 32 mm. Primerna je za vgra-
dnjo v prostorih z velikimi tlačnimi 
obremenitvami, saj dopuščajo enako-
merno obtežbo, celo do 4000 kg/m2. 
Tehnološko najbolj dovršena je plo-
šča Stirotermal Trio, saj je izdelana iz 
treh slojev. Pod polistirensko folijo je 
plast trdega stiropora, spodnji sloj pa 
je elastificiran, kar zagotavlja dušenje 
udarnega zvoka za 26 dB. 

Sistemske plošče iz skupine 
Stirotacker so gladke plošče brez če-
pov. Na izolacijo iz stiropora (tršega ali 
elastificiranega) je prilepljena alumi-
nizirana in s stekleno tkanino ojača-
na HDPE folija, na katero je natisnjena 
mreža rastra, ki je 5 cm. Pritrjevanje 
cevi se vrši s cevnimi sponkami. Ker se 
spajanje plošč izvede z vodotesnim 

lepljenim preklopom folije, so plošče 
Stirotacker (izdelane kot posamezne 
plošče ali v zvitkih, dolžine 10 ali 12 
m) primerne pri uporabi samorazliv-
nega estriha.

Med gladke sistemske plošče 
(brez čepov) prištevamo tudi plo-
ščo, izdelano v kalupu  Stirotermal 
Net. Pritrjevanje cevi se na te plošče 
lahko izvede na tradicionalen način 
(na armirno mrežo), s pomočjo cev-
nih sponk ali pa cevnega registra. 
Prednost te plošče, v primerjavi z obi-
čajno izolacijo je, da ima vgrajeno za-
ščito proti vlagi (PS folijo) in  sistem tr-
dnega medsebojnega spajanja plošč.

Pri adaptacijah stanovanjskih pro-

storov je vse bolj v uporabi suhi način 
vgradnje talnega ogrevanja. Tu je vi-
šina tlaka praviloma omejena. Višina, 
potrebna za suho vgradnjo, je manj-
ša, teža sistema pa bistveno nižja. 
Stirotermal Dry je sistemska plošča 
iz stiropora, debeline 3 cm, v kateri 
so utori. Vanje se vloži posebej pro-
filirane lamele, ki jih imenujemo tudi 
sevalna pločevina. Ta omogoča ena-
komerno porazdelitev toplote in je 
hkrati nosilec cevi. Naslednji sloj suhe 
vgradnje je PE folija, ki služi kot ločil-
ni sloj, zatem pa se položi plošče tako 
imenovanega suhega estriha. 

 Aleksander Metlika
Fragmat Tim d.d.  

STIROTERMAL Silent,Hard
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Praktično lahko rečemo, da velika 
večina tistih, kateri so kadarkoli razmi-
šljali o varčnem segrevanju sanitarne 
vode, pozna toplotno črpalko za se-
grevanje sanitarne vode, z 200 ali 300 
litrskim grelnikom vode. V zadnjih le-
tih prav tako narašča povpraševanje 
po večjih toplotnih črpalkah, s kate-
rimi lahko ogrevamo objekte in sani-
tarno vodo.

Precej počasneje pa se širi to spo-
znanje na področje velikih potrošni-
kov sanitarne vode, ker so v večjih 
objektih instalirani veliki konvencio-
nalni ogrevalni sistemi, kjer je zateče-
no razmišljanje, da kakršna koli spre-
memba ali prenova veliko stane in da 
se investicija ne izplača v doglednem 
času.

Dejstva iz prakse pa kažejo ravno 
obratno, saj se investicija pri večjih po-
trošnikih sanitarne vode povrne že v 
nekaj letih (lahko tudi v 2-3 letih ali pa 
še prej). Še posebej hitro se investicija 
povrne v primerih, ko tudi izven ogre-
valne sezone segrevamo sanitarno 
vodo z obstoječimi konvencionalnimi 
sistemi, kateri so namenjeni za ogre-
vanje celotnega objekta in so tako lah-
ko moči, od nekaj 10 kW do nekaj 100 
kW. Vsem je namreč tu popolnoma ja-
sno, da ti kotli v režimih, ko delajo z 
5 ali 10 % močjo, dosegajo zelo nizke 
izkoristke. V veliko primerih tudi daleč 
pod 50 %. 

Kje srečamo možne  
primere uporabe ?

 � poletni počitniški apartmaji in 
drugi letni turistični objekti (kampi, 
hoteli, turistične kmetije,…)

 � športni objekti in večji welness 
centri

 � domovi starejših občanov
 � gostinski lokali, večje kuhinje,…
 � razni tehnološki procesi

Vrste toplotnih črpalk za 
pokrivanje različnih potreb 
po sanitarni vodi

Toplotne črpalke za segrevanje sa-
nitarne vode izberemo na osnovi več 
faktorjev, katere moramo prej točno 
poznati in sicer so to:

 f dnevna poraba sanitarne vode
 f končna poraba sanitarne vode 

(največja poraba sanitarne vode npr. 
v času ene ure)

 f ali bo voda ogrevana preko ce-
lega leta ali samo v času izven ogre-
valne sezone

Na osnovi prvih 2 podatkov dobi-
mo potrebno moč toplotne črpalke in 
potreben minimalni volumen grelni-
ka vode (bojlerja). Na osnovi zadnjega 
podatka pa izberemo ustrezno izved-
bo toplotne črpalke. 

Toplotna črpalka je lahko v kom-
paktni ali deljeni obliki. Stoji lahko 
znotraj ali izven objekta. Če je posta-

vljena v objektu, potem mora prosto-
ru, v katerem je, zagotavljati dovolj to-
plote. Pri tem imamo seveda v mislih 
TČ zrak/voda, katera je seveda najbolj 
ustrezna, v kolikor gre zgolj za pripra-

ToPloTnE črPalkE  
za sEgrEvanjE 
saniTarnE vodE 
za vElikE PoTrošnikE

Primeri toplotnih črpalk:

Slika1: TČ za dnevno porabo vode do 1000 l 
(grelna moč do 5kW in bojler 400 oz. 500 l)
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vo sanitarne vode. Pri večjih dnevnih 
porabah (nekaj 1000 l) vode pa lahko 
pridejo v poštev tudi TČ zemlja/voda 
in TČ voda/voda, še posebej če se sa-
nitarna voda ogreva tudi pozimi.

V kolikor ogrevamo sanitarno 
vodo samo v času, ko so zunanje tem-
perature (ali temperature prostora) 
nad +7° C, potem lahko izberemo TČ 
zrak/voda brez odtaljevanja. Te so se-
veda še nekaj cenejše od tistih, ki lah-
ko delujejo do zunanje temperature - 
20 oz. -25° C. 

Ekonomska upravičenost 
vgradnje TČ za segrevanje 
vode

Izdelana je primerjava ogrevanja 
samo sanitarne vode izven ogrevalne 
sezone (6 mesecev) in sicer z velikim olj-
nim kotlom (namenjenim za ogrevanje 
celega objekta), kateri doseže v takem 
režimu izkoristek do največ 50 %.

Iz predstavljene tabele lahko ja-
sno zaključimo, da se vračilna doba 
(katera je pri večjih potrošnikih že 

TČ5 - 500 TČ 7 - 1000 TČ 15 – 3000

Dnevna poraba  tople vode ogrete na 50° C l 1000 2000 5000

Poraba kurilnega olja l 1450 2930 7300

Strošek kurilnega olja € 1090 2200 5500

Strošek el. energije za pogon TČ € 210 420 1050

Letni prihranek € 880 1780 4450

Investicija (TČ+ montaža) € 3500 5000 8000

Vračilna doba Leta 3,98 2,8 1,8

Upoštevane so trenutne cene energentov.

Slika 2: TČ za dnevno porabo vode 1000 do 3000 l 
(grelna moč do 7 kW in bojler 800 ali 1000 l)

Slika3: TČ za dnevno porabo vode nekaj 1000 l (grelna moč od 7 do 20 kW 
in volumni bojlerjev od 1000 do 5000 l)

tako majhna) z večjo porabo sani-
tarne vode samo še zmanjšuje. Tako 
torej ni nobenega razloga, da ne 
bi takoj razmislili o vgradnji toplo-
tne črpalke za ogrevanje sanitarne 
vode. Hkrati pa je to trenutno tudi 
ena od najbolj donosnih investicij.

Zapisal: mag. Franc Pesjak 
www.termotehnika.com
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Z liberalizacijo trga električne 
energije in podporo proizvodnji »ze-
lene« električne energije, so se na 
trgu pojavile določene tehnične re-
šitve, ki investitorjem zagotavlja-
jo  vlaganja v ekološko sprejemljive 
in tudi finančno učinkovite projekte. 
Najbolj razširjena med njimi je proi-
zvodnja elektrike iz energije sonca – 
fotovoltaika, med zanimivejšimi pa je 
zagotovo tudi  proizvodnja električ-
ne energije v soproizvodnji. Slednja 
je namreč lahko, iz vidika prihran-
kov in  povračilne dobe investicije, še 
ugodnejša.

S soproizvodnjo do 
prihrankov

O soproizvodnji (SPTE) govorimo, 
kadar se v istem procesu hkrati pro-
izvajata električna in toplotna ener-
gija. Sočasna proizvodnja toplote in 
električne energije postaja vse bolj 
pomemben način proizvodnje ener-
gije, saj dosega bistveno višje izkorist-
ke kot pri ločeni proizvodnji elektrike. 
Pri soproizvodnji se gorivo dovaja ne-
posredno v motor  z notranjim izgo-
revanjem, ki poganja električni gene-
rator, odpadna toplota pa se uporabi 
za proizvodnjo koristne toplote, na 
primer za ogrevanje.

S porabo energije v soproizvodnji, 
kjer proizvedeno toplotno energijo 
koristno porabljamo, električno ener-
gijo pa prodamo v omrežje ali pora-
bimo za lastne potrebe, dosega naša 
investicija številne pozitivne koristi, 
ne samo s finačnega, temveč tudi iz 
okoljevarstvenega vidika. Učinkovita 
raba energije, ki jo omogoča sopro-
izvodnja, lahko prispeva k varnosti 
energetske oskrbe. S proizvodnjo ele-
ktrične energije v SPTE postrojenju, 
se zmanjša poraba goriva za približno 
10  do 25 %, glede na konvencional-
no oskrbo z električno energijo in lo-
čeno pridobivanje toplote, kar se ne-
posredno odraža v zmanjšanju emisij 
v ozračje.

V postrojenjih toplotnih strojev 
se koristna toplotna energija v mno-
gih primerih ne izkorišča in dejan-
sko predstavlja izgube. Na primer, v 
avtomobilu se le približno ¼ energi-
je goriva pretvori v koristno energijo 
za pogon vozila, medtem ko se pre-
ostala energija izgubi. Soproizvodnja 
to slabost delovanja motorjev s pri-
dom izkorišča, saj večino, sicer izgu-
bljene toplote, zajame in jo izkorišča 
za toplotne potrebe objekta ali teh-
nološkega procesa. Z investicijo v so-
proizvodnjo bodo najbolj pridobili in-
vestitorji, ki potrebujejo toplo vodo v 
tehnoloških procesih in za ogrevanje 
prostorov ter sanitarne vode.  

V SPTE proizvedena toplotna 
energija se lahko, poleg izrabe toplo-
te za potrebe ogrevanja, uporabi tudi 
za potrebe ohlajanja, v absorpcijskih 
hladilnih sistemih. Ti sistemi v enem 
procesu hkrati pridobivajo električno 
energijo, toploto in hlad, in jih imenu-
jemo trigeneracijski sistemi. V večini 
se ti sistemi še vedno izvajajo za po-
trebe večjih objektov.

Primernost  
mikrokogeneracijskih  
enot

Mikro soproizvodne naprave, ki 
jih je mogoče kupiti v Sloveniji, so 
glede na količino proizvedene toplo-
tne in električne energije, najprimer-
nejše za objekte, kjer je potreba po 
toplotni energiji nekaj večja od po-
trebe povprečne družinske hiše. 

Dobre prakse z mikro soproizvo-
dnimi napravami najdemo predvsem 
pri objektih, kot so hoteli, gostinski 
objekti, dijaški domovi, domovi za 
starejše občane, stanovanjski kom-

s soProizvodnjo omEjiTE 
sTroškE EnErgijE 

Uspešnost poslovanja je  
vedno bolj odvisna od  
energetske učinkovitosti. 
Soproizvodnja elektrike in 
toplote zagotavlja izjemne 
izkoristke, zato je za  
porabnike stroškovno 
izredno ugodna. Z njo 
pokrivamo potrebe po 
elektriki in toploti, znižamo 
svoje negativne vplive na 
okolje, ter hkrati dosegamo 
velike prihranke pri stroških. 

Zelena soproizvodnja

ECP 071004 EC 
Power-001209 NY
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pleksi (toplarne, kotlarne), šolski kom-
pleksi, bazeni, poslovni objekti, bol-
nišnice, čistilne naprave, deponije, 
farme in podobno. 

Kako se lotiti investicije?
V primeru odločitve za investira-

nje v soproizvodno napravo je dobro  
upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo 
na izbiro ustrezne tehnične rešitve. 

Najprej je treba ugotoviti, kakšen 
energent je najprimernejši za delova-
nje soproizvodnje. Slednja  lahko de-
luje na zemeljski plin, propan, kurilno 
olje ali lesno biomaso. Pri izbiri ener-
genta je treba razmisliti tudi o koli-
čini toplogrednih plinov, ki se bodo 
sprostili pri delovanju soproizvodnje.  
Najpogostejša izbira sta zemeljski plin 
ali propan. Odločitev o energentu na-
dalje določa možnosti pri izbiri teh-
nologije delovanja. Trenutno najbolj 
preverjena tehnologija je motor z no-
tranjim izgorevanjem. Izbira tehnolo-
gije, energenta, predvsem pa moči, 

določa fizično velikost postrojenja. 
Pri določitvi ustrezne velikosti so-

proizvodnje so ključni predvsem na-
slednji podatki:

 y analiza obstoječega sistema : 
moč in izkoristek kotla, temperature 
dovoda in povratnega voda ter pora-
ba energije v sistemu;

 y poraba goriva (ločeno po 
mesecih);

 y profil porabe električne energi-
je po urah ali mesecih ipd.

Pri analizi potencialne investici-
je so prva vprašanja, ki si jih zasta-
vi investitor, vedno povezana z vre-
dnostjo investicije in zaslužkom, ki 
ga investicija prinaša. Cene opreme 
so odvisne predvsem od moči stroja, 
v manjši meri pa na višino investici-
je vpliva še izvedba električnega pri-
klopa na omrežje, toplotni hranilnik 
in priklop toplotnega dela soproizvo-
dnje na ogrevalni sistem. 

Pri povračilni dobi investicije 
lahko upoštevamo tudi pridobitev 

spodbudne podpore s strani države. 
Podpora omogoča, da proizvedeno 
elektriko 10 let subvencionirano po-
rabljamo za lastne potrebe ali pa jo 
prodamo državi po subvencionirani 
ceni. Izračuni kažejo, da se investicija 
v povprečju povrne v treh do petih le-
tih, kar pomeni, da investitor v obdo-
bju desetih let pridobi približno dva- 
do trikratno vrednost investicije.

Več informacij o  
postopku za izvedbo  
investicije in pridobitve 
podpore je na voljo na 
http://www.borzen.si/ 
(BROŠURA - Koristni  
nasveti za izgradnjo  
elektrarn - februar 2011).
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Pri poletni vožnji skozi majhno va-
sico na Gorenjskem smo opazili živah-
no druščino, ki je veselo zidala opeč-
nato hišo z belimi vogali. Kot prvo smo 
pomislili, da skupaj z zidanjem opeke 
delajo tudi belo fasado, a se je kasneje 
izkazalo, da uporabljajo čisto drugo- 
posebno tehniko.

Po kratkem klepetu ob cesti, nas je 
graditelj povabil na ogled svojega iz-
delka, ki se je že na prvi pogled razliko-
val od ostalih gradbišč, ki smo jih bili 
vajeni. Ob novo nastajajoči hiši ni bilo 
opaziti nobenih kupov mivke ali slišati 
nobenega ropota mešalnika za malto. 
Z nadstropja se je slišal samo prijeten 
klepet domačih zidarjev in občasna 
pesem žage za opeko.

Graditelj nas je kmalu poučil, da 
gradijo po novem sistemu suhe opeč-
ne gradnje, kjer se kot vezivo name-
sto malte uporablja tankoslojno poli-
uretansko lepilo Porotherm dryfiX.
extra. Uporabo tankoslojnega PU le-
pila omogoča natančno brušena ope-
ka proizvajalca Wienerberger, ki ga-
rantira enako višino (249 mm) vseh 

zidakov z maksimalnim odstopanjem 
0,5 mm.

Tudi sami smo bili presenečeni 
nad lepimi debelimi opečnatimi zido-
vi brez maltnih spojnic, ki so nam vli-
vali veliko mero varnosti in domačno-
sti med sprehodom po pritlični etaži 
nastajajoče družinske hiše.

Pogled nam je še vedno uhajal k 
beli barvi v vseh vogalih hiše, ki jih je 
bilo mimogrede kar precej in kar ve-
čina jih ni imela kota 90°. Graditelj je 
opazil našo radovednost in takoj pri-
čel s strokovno razlago.  

»Vsaka hiša ali objekt v Sloveniji 
mora zagotavljati varnost pred more-
bitnim potresom, zaradi česar se mo-
rajo pri vseh zidanih stavbah izvaja-
ti betonske vertikalne protipotresne 
vezi. Po naši odločitvi, da bomo gra-
dili z brušeno opeko POROTHERM, 
so nam v tehnični službi podjetja 
Wienerberger svetovali uporabo vo-
galnikov DRYFIX iz zelo trdega stiro-
porja. Takoj smo opazili prednosti gra-
dnje betonskih protipotresnih vezi z 
stiropornimi vogalniki, ki omogočajo: 

sanacijo toplotnega mostu zaradi ver-
tikalne vezi, delno uporabo vogalni-
kov kot koristnega opaža, hitro vgra-
dnjo vogalnikov zaradi majhne mase 
in izvedbo vertikalnih vezi z vogalniki 
v poljubnih kotih, kot je npr. 149° ali 
113°. Vogalnike EPS poljubnih kotov in 
opaže EPS za betonske preklade smo 
naročili po naših željah in jih dobili v 
enem tednu na gradbišče.«

V zgornji etaži so ob taktirki spre-
tnega mojstra graditelji veselo zida-
li obodne zidove s brušeno opeko 
Porotherm. Spretno in hitro so z ope-
ke čistili prah ter nanašali lepilo na 
opeko, medtem ko so močni fantje 
polagali opeko eno za drugo v ravni 
vrsti. Glavni mojster je budno opazo-
val svoje pomočnike, medtem ko je 
občasno z gumijastim kladivom po-
ravnaval zidake ob zidarski vrvici. Prav 
veliko dela pa ni imel, saj so mu močni 
fantje zidake polagali na pravilna me-
sta in jih v večini primerov sploh ni bilo 
treba posebej poravnavati.

Ob klicu gospodinje na malico nas 
je gostitelj povabil, da se pridružimo. 

...koT bi gradili z lEgo 
kockami!

Vogalnik na vogalu z kotom 117°. Izravnalni sloj malte izvedemo s Nievelliermax libelo
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Pri malici smo z velikim navdušenjem 
poslušali zgodbe vseh sodelujočih. 
Zidanje se je začelo z izvedbo hidro-
izolacije pod vsemi zidovi v pritličju in  
nadaljevalo z natančnim orisom vseh 
zidov, oken ter vratnih odprtin. Pri zi-
danju prve vrste brušene opeke na iz-
ravnalno malto jim je svetoval sode-
lavec podjetja Wienerberger, ki je s 
sabo prinesel tudi orodje za poravna-
vo malte. 

Pri polno obloženi mizi je zidar-
ski mojster priznal začetno zaskrblje-
nost, glede zidanja s PU lepilom, ki pa 
je čisto izginila, ko je rezal in razbijal 
del zidu zaradi napačne postavitve 
vratne odprtine. Še zadnji preizkus 
trdnosti lepila so na gradbišču opra-
vili pri betoniranju plošče, saj so na-
mesto lesenega čelnega opaža plo-
šče na brušeno opeko s POROTHERM 
DRYFIX.extra lepilom, prilepili 10 cm 
trak XPS, ki je v času betoniranja služil 
kot opaž, v hladnih zimskih mesecih 
pa bo namenjen saniranju toplotne-
ga mostu, ki bi lahko nastal zaradi be-
tonske plošče. 

Graditelj svojega novega doma 
nas je po malici še enkrat povabil na 
ogled notranjih predelnih zidov v pri-
tličju, ki sta jih z očetom sama sezidala 
ob poletnih večerih.

Ob pogledu na uro in spoznanju, 
kako dolgo smo se zadržali na tem za-
nimivem gradbišču, smo morali zavr-
niti povabilo ter se posloviti od prija-
znih gostiteljev. 

Ob našem opravičilu za motnjo 
njihovega dela in zahvali za njihov čas, 
smo jim zaželeli uspešno in hitro kon-
čanje gradnje, nato se je iz ozadja za-
slišal glas najmlajšega člana delovne 
ekipe: »Mi bomo že jutri gotovi, saj je 
to tako, kot bi gradili z LEGO kockami!

Lepilo nanašamo s pištolo

Brušena opeka z DRYFIX lepilom.
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KAMINI  |  

- Primerni za hiše s prezračevanjem zaradi
  svoje tesnosti
- Dolga akumulacija zaradi kamna salovca
- Visoki izkoristki

Švedski kamini Contura - kvaliteta za življenje

www.contura.si

zastopa KNUT d.o.o.  |  kamini@contura.si

Izkušnje
V začetku naslednjega leta praznujemo v podjetju KNUT 

d.o.o. že 20. obletnico delovanja na področju načrtovanja, 
dobave, vgradnje in servisiranja toplotnih črpalk. Relativno 
dolgo obdobje, ki pa je minilo zelo hitro, predvsem zaradi 
pestrosti dela. 

Začetek delovanja je bil zahteven, saj so tedaj le redki 
vedeli, kaj je to toplotna črpalka in kako deluje, še manj pa 
je bilo takih, ki bi z njimi imeli kaj izkušenj. Osnovno znanje 
in izkušnje smo dobili od našega dobavitelja toplotnih čr-
palk iz Švedske, nadaljne izkušnje pa smo si morali prido-
biti sami. »Vsaka šola nekaj stane«, kot pravi pregovor, la-
stne izkušnje so vredne največ, so pa tudi najdražje. Ena od 
osnovnih izkušenj je bila ta, da se lahko le redkokdaj zane-
seš na podatke eventuelnih kupcev toplotne črpalke, saj je 
bila poraba energije v večini primerov minimalna, »skoraj 
nič«. Po vgradnji toplotne črpalke pa se je pokazalo, da je 
v resnici zaradi nižjih stroškov, bila hiša ogrevana samo del 
časa, ali pa ni bila ogrevana v celoti. Podatki strank o porabi 
energije, v večini primerov kurilnega olja, so bili mnogokrat 
nerealno nizki. Hitro smo ugotovili, da je potrebno upora-
biti lastno znanje in vsakokrat  izračunati realne potrebe po 
energiji objekta. Le tako smo lahko izbrali pravilno moč to-
plotne črpalke in kupcu tudi jamčili ustrezno delovanje ter 
prihranke energije.

Iz naše ponudbe, lahko na osnovi izračuna potrebne 
energije in dolgoletnih izkušenj, vedno predlagamo najpri-
mernejšo toplotno črpalko, glede na pogoje delovanja ali 
želje strank in vira toplote.

Pogosto vprašanje je, katero toplotno črpalko izbrati pri 
določenih pogojih in porabi energije. Naj opišem osnovne 
razlike dveh najpogostejših tipov toplotnih črpalk iz ponud-
be KNUT d.o.o. in v katerih primerih so primerne.

Toplotne črpalke  
zrak/voda

Te naprave izkoriščajo toploto zunanjega zraka in so lah-
ko v split izvedbi ali pa zrak/voda izvedbi. Moč ogrevanja se 
jim pozimi zniža, delujejo pa lahko tudi do -25° C (z vgraje-
nim EVI sistemom). Zato je pravilna izbira še zlasti pomemb-
na. Pri predimenzirani moči je investicija previsoka, pri pre-
nizki instalirani moči pa je potreba po dodatnem ogrevanju 
prevelika, torej je ogrevanje toliko dražje. Te toplotne črpal-
ke običajno ogrevajo do 58°C, torej so primerne tudi za radi-
atorske sisteme. Višje temperature ogrevanja običajno niso 
potrebne, saj toplotna črpalka ogreva ves dan, tudi ponoči. 
Tako se hiša ne ohladi in zjutraj ni potrebe po visoki tempe-
raturi radiatorjev, da bi jo ponovno ogreli.

Toplotne črpalke zrak/voda so lahko tudi v split izvedbi, 
kar pomeni, da je povezava med zunanjo in notranjo enoto 
plinska. V tem primeru ni nevarnosti, da bi ogrevalna voda, 

izbira ToPloTnE 
črPalkE

Toplotna črpalka zrak/voda NIBE TM F2300
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NOVO NA RAZSTAVNEM PROSTORU! 

KNUT d.o.o., Mali Osolnik 17, 1311 Turjak  |  01 788 99 16  |  info@knut.si  |  www.knut.si  

TOPLOTNE ČRPALKE | 
www.nibe.si

Obiščite nas na sejmu MOS v Celju
med 7.9. in 14.9.2011  

NOVO NA RAZSTAVNEM PROSTORU! 
zrak/voda | NIBE™ SPLIT 

zrak/voda | NIBE™ F2300

- razširjen asortiman toplotnih črpalk
  NIBE SPLIT
- paketni izbor ustrezne velikosti in namembnosti

- nova, še učinkovitejša toplotna črpalka zrak/voda
- delovanje do -25°C

To in še več... samo na sejmu MOS v Celju!

Hala L , razstavni prostor št. 22

ki kroži med enotama, zamrznila, v primeru daljšega izpa-
da električnega napajanja. Naslednja prednost split izvedb 
je, da z njimi lahko tudi pohlajujemo. Seveda mora sistem 
to omogočati.

Slaba stran toplotnih črpalk zrak/voda je, da je izkoristek 
pozimi nižji kot pri toplotnih črpalkah z zemeljskim kolektor-
jem ali voda/voda. V prehodnem obdobju, pomladi in jese-
ni pa je njihov izkoristek celo višji, vseeno pa je skupni letni 
izkoristek, in zanimiv je predvsem ta, nižji.

Toplotne črpalke zrak/voda so odlična izbira tam, kjer ni 
na razpolago potrebne večje parcele za kolektorski sistem, 
predvsem pa sta potrebna moč ogrevanja in poraba ener-
gije nizka. Sem spadajo tudi toplotne črpalke za prezračeva-

nje, ki izkoriščajo toploto zraka, ki smo ga predhodno ogreli 
z električnimi grelniki, torej je dodatne brezplačne toplote 
iz okolja zelo malo. Primernejše so toplotne črpalke prezra-
čevanja, ki izkoriščajo tudi toploto zunanjega zraka, čim se 
temperatura tega zraka dvigne nad -5° C. 

Toplotne črpalke  
medij/voda (zemlja/voda)

V ta sklop spadajo vse toplotne črpalke, ki so priključe-
ne na kolektorski sistem. Kolektor je lahko horizontalni (ze-
meljski), vertikalni, energetski stebri, lahko pa je tudi zračna 
enota za samostojno delovanje ali dodajanje toplote zuna-
njega zraka. Med te toplotne črpalke uvrščamo tudi toplo-
tne črpalke voda/voda.

Delovanje teh toplotnih črpalk je vse leto skoraj enako >

Prerez kompresor 
zunaj

Princip delovanja toplotne črpalke
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Fotovoltaika je tehnologija pretvorbe sončne energije 
neposredno v električno energijo, proces pretvorbe po-
teka preko sončnih celic, ki so sestavljene iz polprevodne-
ga materiala, najpogosteje je to silicij, ki se pridobiva iz 
kremenčevega peska. Proces je izredno zanesljiv, čist in 
potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Sončne celice 
so sestavljene iz najmanj dveh plasti polprevodnega ma-
teriala, medtem ko ima ena plast pozitiven naboj, druga 
pa negativen naboj. Na koviskih stikih se pri absorbciji 
svetlobe vzpostavi električni potencial. Tok steče, ko se 
sklene električni krog. Električno energijo, proizvedeno s 
procesom fotovoltaike, lahko uporabimo v več primerih:

 � Oskrba naseljih in zgradb, tudi odročnih
 � Oskrba naprav (svetilniki, sateliti...)
 � Uporaba v proizvodih kot so računalniki, ure...
 � Se oddaja v splošno električno omrežje
V Sloveniji je sončna energija sorazmerno slabo izko-

riščena. Potencial je pa izredno velik. V zadnjem času je 

na tržišču vse več ponudnikov, ki ponujajo »sončne elek-
trarne na ključ«, bodisi za lastno uporabo ali za prodajo 
državi po subvencionirani ceni. 

ovE: fotovoltaika

učinkovito, saj temperatura v okolici kolektorskega sistema 
niha le nekaj stopinj. Letni izkoristki so zato zelo visoki, pra-
vimo, da je COP tudi preko 5. Čim govorimo o izkoristku, se 
moramo zavedati, da je število COP razmerje med vloženo 
in ogrevalno močjo. Če vložimo (plačamo) 1 kW, ogrevamo 
pa s 5 kW je COP 5. Tako visok COP pa lahko dobimo, če ima 
vir toplote visoko temperaturo (najvišjo povprečno tempe-
raturo ima podtalnica okrog 10 do 12° C), temperatura ogre-
vanja pa je nizka (pri talnem ogrevanju in dobro izolirani 
hiši je ta lahko zelo nizka tudi pod 30° C). V takem primeru 
je COP visok, torej je tak tudi prihranek energije. Ko slišite za 
COP, ki je okrog 6, se vprašajte, kolikšna je temperatura vira 
toplote in kolikšna je temperatura ogrevanja. Temperature 
ogrevalne vode pod 30°C so realne samo pri pasivnih hišah, 
če imajo vgrajeno talno ogrevanje. Ker pa je pri teh objektih 
ogrevanje pogosto izvedeno z zrakom (da je investicija ce-
nejša), je temperatura ogrevalnega zraka nujno nad 35° C, 
kar pomeni nižji COP! 

Toplotne črpalke zemlja/voda (pravilni naziv je medij/
voda, saj v kolektorskem sistemu kroži medij, enako tudi v 
toplotnem prenosniku pri izkoriščanju podtalnice, v ogre-
valnem sistemu pa kroži voda) imajo najvišje letne izkorist-
ke. Ogrevanje je zato najcenejše. Dolgoročno gledano, do-
segamo s temi toplotnimi črpalkami največje prihranke.

Toplotne črpalke medij/voda so dolgoročno gledano 
primerne za vse objekte, če je le dovolj prostora za kolek-
torski sistem, energetske stebre ali energetske vrtine, ki zah-
tevajo najmanj prostora.

Drago Škantelj
KNUT d.o.o.  Toplotna črpalka medij/voda NIBE 1245

Koriščenje sončne energije
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www.liv.si

Varčnost je naša čednost.
A ne na škodo očarljivega oblikovanja in učinkovitega splakovanja.

Razvoj inovativnih in okolju ter ljudem 
prijaznih izdelkov sodi v sam vrh zastavlje-
nih ciljev podjetja Kolektor Liv. Skozi celoten 
razvojni proces je v razmišljanje vključen naš 
odnos do okolja in do porabe naravnih virov, 
kar se odraža tudi skozi zmanjševanje potreb-
ne količine vode, namenjene splakovanju. Po 
podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji 
letno porabimo v povprečju 42 m3 vode na 
prebivalca. Samo za namene splakovanja v 
sanitarnih prostorih potrošimo v povprečju 
preko 20% celotne porabe vode povprečne-
ga gospodinjstva. 

Sanitarna tehnika blagovne znamke LIV 
je v sami osnovi zasnovana z jasnim ciljem - 
zmanjšanjem porabe pitne vode. To se odraža 
v številnih lastnostih izdelkov. Splakovalniki 
LIV ponujajo izbiro med dvema varčevalnima 
tehnikama: 

 y tehnika start-stop splakovanja - kjer 
lahko količino uporabljene vode uravnavamo 
s stop funkcijo (splakovanje prekinemo v žele-
nem trenutku) in

 y dvokoličinska splakovalna tehni-
ka z možnostjo dodatne nastavitve količine 
vode. Ta že v osnovi ponuja izbiro različnih 
količin vode za različne potrebe. Tovrstne iz-
delke prepoznamo po aktivirnih tipkah z dve-
ma gumboma, namenjenima izpustu večje ali 
manjše količine vode. V svetu dvokoličinska 
splakovalna tehnika postaja trend, kar sovpa-
da z vedno večjo ozaveščenostjo posamezni-
kov o pomenu tako dragocenega naravnega 
vira kot je voda. Vsak uporabnik lahko z vsa-
kodnevno pravilno uporabo splakovanja ob-
čutno prispeva k ohranjanju zalog pitne vode. 

Izdelki sanitarne tehnike LIV 
usmerjeni v varčevanje pitne vode 

>

Več informacij o  
ponudbi izdelkov 
sanitarne tehnike 
LIV na strani 
www.liv.si.
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Lastnosti izdelka
Volumen splakovalnika je 7,5 litra. Sodobne 

školjke so predvidene za uporabo 6 litrov veli-
ke količine splakovalne vode!
Nastavitve splakovalne količine:

 y Tovarniška nastavitev: 6 litrov velike koli-
čine / 3 litre male količine

 y Možne nastavitve: velika količina 7l, 6l ali 
5l / mala količina 4l ali 3l

 y Izredno tiho delovanje polnilnega venti-
la HMV: 10 dB pri 0,3 Mpa pritiska vode. 

Ventil izpolnjuje zahteve DIN 4109, NF, KTW 
standardov. Z velikim pretokom (0,22l/s pri 0,5 
Mpa) in izjemno tihim delovanjem zagotavlja 
dodatno udobje uporabnika. Ima pridobljen 
certifikat in sodi v I. šumnostni razred.

Velika izbira sodobnih aktivirnih tipk: Aplite 
Eco, Selenite Eco, Ruby Eco in Zircon Eco.

Majhna vgradna globina (120 mm) omogo-
ča prihranek prostora.

Nastavljivost odmika od stene (od 120 mm 
do 200 mm) – velika prilagodljivost situaciji na 
objektu.

LIV-FIX  
suhomontažni element 
s splakovalnikom 7512 je 
primer sodobnega  
splakovalnika, ki ustreza 
zahtevam sodobnega, 
tudi naravovarstveno  
osveščenega uporabnika. 

Zasnovan prijazno in enostavno
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Možnost kotne vgradnje (nastavljivost 
pritrdilnih elementov) – elementi za kotno 
vgradnjo so že vključeni v osnovno standard 
izvedbo.

Nastavljivost z zavoro opremljenih nosilnih 
nog elementa – montažo z lahkoto izvaja ena 
sama oseba.

Prilagajanje odtočnega kolena fi 90 mm z 
adapterjem fi 110 mm po globini – nastavlji-
vost +/- 10 mm.

Vedno pravilna montaža in nastavitev akti-
virne tipke brez uporabe orodja.

Pri snovanju izdelka smo razmišljali tudi 
o enostavnosti vzdrževanja splakovalnika po 
številnih letih uporabe: 

 y Vsi notranji deli splakovalnika so zamen-
ljivi skozi revizirno odprtino.

 y Zamenjava posameznih ventilov je mo-
goča brez posega v celotno notranjost.

 y Zamenjava kotnega ventila brez upora-
be orodja in brez posega v samo instalacijo.

Element ima  
veliko naprednih 
lastnosti, ki jih 
bo vesel vsak 
instalater.

LIV-FIX 7512
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Gorenje v okviru programa Solar 
ponuja investitorjem celostno po-
nudbo izvedbe sončne elektrarne 
»na ključ« in  fotonapetostne modu-
le ter druge solarne komponente pri-
znanih proizvajalcev. Program Solar 
je bil razvit znotraj Divizije ekologije, 
energetike in storitev, ki v zadnjih letih 
pomembno raste. Program Solar po-
meni logično nadaljevanje aktivno-
sti Gorenja na področju energetike in 
ekologije, hkrati pa predstavlja odgo-
vor Gorenja na svetovni »megatrend« 
aktivne usmerjenosti v ekološko na-
ravnane proizvode ter poslovanje, za 
kar si v Gorenju prizadevamo na vseh 
področjih svojega delovanja.

V programu Solar, kjer uspešno po-
vezujemo znanje in izkušnje iz posa-
meznih dejavnosti Gorenja, se v skla-
du s pričakovanim razvojem panoge 
razvijamo izredno hitro, s tem sledimo 
strategiji ter viziji- postati vodilni po-
nudnik sončnih elektrarn na Balkanu.

V Gorenju Solar ponujamo sonč-
no elektrarno »na ključ«, kar pomeni 
da s predhodnim investitorjevim poo-

blastilom pridobivamo celotno doku-
mentacijo v njegovem imenu, ki je po-
trebna za izvedbo sončne elektrarne.

Sončna elektrarna
Fotonapetostne module lahko na-

meščamo povsod, pri tem moramo 
paziti le, da izberemo takšno mesto, 
ki ima čim bolj optimalno osončenost 
skozi celo leto (ustrezen naklon in 
usmerjenost proti jugu, ni senčeno za-
radi okoliških objektov in je fizično do-
volj nosilno, da nosi breme modulov 
ter podkonstrukcije v najrazličnejših 
vremenskih pogojih). Eden najpogo-
steje uporabljenih načinov montaže 
modulov je montaža na strehe objek-
tov, ki so lahko ravne ali pa naklonske. 
V prvem primeru je potrebna posta-
vitev modulov v vrste, da se zagotovi 
optimalen naklon, za naklonske stre-
he pa je prav tako potrebna korekcija 
naklona modulov, v kolikor je naklon 
same strehe precej »neoptimalen«.

Lastnik sončne elektrarne lah-
ko postane vsak, ki ima za to primer-
no zemljišče ali streho. Po preučitvi 

naravnih danosti lokacije in tehnič-
nih lastnosti objekta strokovne eki-
pe Gorenja Solar, pripravimo idejno 
zasnovo s simulacijo za konkreten 
objekt, ki opredeljuje način postavi-
tve elektrarne, vršno moč ter predvi-
den letni donos električne energije. V 
tem primeru najprej s pomočjo ustre-
zne programske opreme izrišemo 
objekt, nastavimo dejansko orientira-
nost in naklon strehe ter namestimo 
module. Tako izvedemo simulacijo na 
podlagi povprečnih letnih meteoro-
loških podatkov za posamezen kraj in 
dejansko uporabljene komponente 
elektrarne. Upoštevamo tudi morebi-
tno senčenje dreves in podobnih mo-
tečih predmetov.

Senčenje fotonapetostnih modu-
lov predstavlja večjo težavo, kot pri 
ostalih načinih izkoriščanja energi-
je sonca. Zaradi tega je pomembno, 
da fotonapetostne sisteme načrtuje-
mo tako, da moduli ne bodo senče-
ni oziroma bodo čim manj. Da lahko 
ovrednotimo izgube donosa električ-
ne energije, lahko uporabimo namen-
sko programsko opremo. Izračun bo 
natančen toliko, kolikor realnejše po-
datke bomo vnesli kot osnovo, kar pa 
ni vedno enostavno, saj lahko imamo 
opravka z zelo »razgibanimi« objek-
ti, ki povzročajo senčenje. Kljub temu 
lahko naredimo dokaj natančen mo-
del sistema, ki nam bo dal uporaben 
podatek, ali je morebitno senčenje 
dovolj zanemarljivo, da se izgradnja 
elektrarne vseeno izplača in da ne bi 
prihajalo do okvar na sistemu zaradi 
delnega senčenja. Na sliki vidimo pri-
mer senčenja modulov na strehi hiše 
(levo spodaj), ki ga lahko povzroči ve-

gorEnjE solar
sončna ElEkTrarna  
»na kljUč«
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čje drevo. Izračun je narejen na dan 21. 
december ob 9. uri. Za ovrednotenje 
izgub naredimo simulacijo za vse mo-
žne azimute (kot med smerjo proti se-
veru in smerjo opazovanega predme-
ta) in zenitne kote sonca skozi vso leto 
ter se na podlagi rezultatov odločimo, 
ali je postavitev elektrarne smiselna.

Primer senčenja modulov na strehi 
hiše (levo spodaj), ki ga povzroča ve-
čje drevo. Izračun je narejen na dan 21. 
december ob 9. uri.

Pomembno vlogo pri postavitvi 
sončnih elektrarn predstavlja tudi 
nosilna konstrukcija. Ta se prilaga-
ja ostrešju oziroma tlom, kamor že-
limo namestiti sončno elektrarno. 
Praviloma so izdelane iz lažjih in traj-
nih materialov, najpogosteje iz alu-
minija ter pocinkanega jekla. Način 
pritrjevanja je odvisen od kritine, 
podkonstrukcije, usmerjenosti in lege 
strehe oziroma talnih površin ter že-
lja lastnika. Pri strešnih postavitvah 
se najpogosteje uporablja vijačenje v 
ostrešje s kljukami ali stojnimi vijaki, 
pri talni postavitvi pa je možno glavne 
stebre konstrukcije zabijati, vrtati ter 
vkopavati s temeljenjem ali brez, od-
visno od sestave tal. Sekundarna alu-
minijasta konstrukcija pa je praktično 
enaka kot pri strešni postavitvi.

Donosnost
Najpomembnejši podatek za in-

vestitorja je, koliko električne energi-
je (KWh) bi lahko proizvedli in oddali v 
omrežje. Na podlagi teh podatkov lah-
ko pripravimo tudi prikaz povprečnih 
prihodkov za daljše obdobje (15 let pri 
zagotovljenem odkupu…) glede na 
odkupno ceno električne energije.

Dejstvo je, da je vsakemu investi-
torju v osnovnem interesu, da se mu 
naložba čim prej povrne in da ustvari 
dobiček. Vzemimo primer strehe, ve-
like 400 m2, ki je obrnjena na južno 
stran. Na streho torej lahko postavimo 
sončno elektrarno v velikosti približno 
do 50 kWp. Vrednost investicije je cca. 
120.000 €, odvisno od izbranih foto-
napetostnih modulov, razsmernikov 
in ostale opreme. Banke so običajno 

pripravljene financirati investicijo do 
80%, z zastavo nepremičnine pa tudi 
do 100%. V tem primeru se investicija 
povrne v približno 6 - 8 letih, odvisno 
od načina financiranja.

Investicija je upravičena, saj ne gre 
samo za naložbo, pač pa tudi za okolj-
sko ozaveščenost. Naložba je aktualna 
zdaj, ko so energetska vprašanja vse 
večji izziv za ves svet. V zadnjem dese-

tletju se soočamo z velikimi klimatski-
mi spremembami. Napovedi kažejo, 
da bo cena energije višja, potrebe po 
racionalni rabi energije pa vse večje. 
Višje cene bodo spodbujale racional-
no obnašanje, ki bo hkrati tudi okolju 
prijazno. V Gorenju Solar se tega zave-
damo, zato vam omogočamo pridobi-
vanje električne energije iz obnovlji-
vega vira – sonca.

Investitorju lahko v Gorenju Solar, preko SONČNEGA  
PAKETA, ponudimo celovito storitev sončne elektrarne  
»na ključ«, od prve zamisli in izračunov, do ugodnega  
financiranja, zavarovanja, pridobitve vseh ustreznih  
dovoljenj ter soglasij, priprava projektne dokumentacije, 
obenem pa prevzemamo celotno izvedbo del na terenu.

Primer senčenja modulov na strehi hiše (levo spodaj), ki ga povzroča večje drevo. Izračun je narejen na 
dan 21. december ob 9. uri.
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Tehnologijo Faser, ki temelji na 
večplastnem koekstrudiranju, je pod-
jetje Aquatherm razvilo leta 1999. 
Sredinska plast cevi je izdelana iz po-
sebne mešanice vlaken in materia-
la fusiolen. Tehnologija Faser ponuja 
številne prednosti: za 75% zmanjšana 
linerarna razteznost v primerjavi s tra-
dicionalnimi PP cevmi, boljša mehan-
ska stabilnost in posledično poveča-
nje razdalje obešalnih točk. Prav tako 
med prednosti štejemo tudi enostav-
no spajanje s polifuzijskim varjenjem, 
zmanjšanje teže in povečanje notra-
njega premera cevi ter 100% odpor-
nost proti koroziji.

Zaradi teh očitnih prednosti lah-
ko cevne sisteme Fusiotherm Faser in 
Climatherm Faser uporabimo v siste-
mih za distribucijo hladne in tople sa-
nitarne vode, za uporabo v sistemih 
komprimiranega zraka, v ogrevalnih 
sistemih ter v različnih drugih indu-
strijskih sistemih. Cevni sistemi Faser 
se uporabljajo v različnih sektorjih: od 
stanovanjskega do industrijskega, od 
kmetijstva do ladjedelništva.

Podjetje Aquatherm  
je razvilo naslednje cevne 
sisteme:

 y fusiotherm faser sdr 7,4, pri-
meren za sisteme distribucije pitne 
vode

 y climatherm faser, primeren za 
ogrevalne, klimatizacijske in hladilne 
sisteme – ta sistem ni primeren za  sis-
teme distribucije sanitarne vode

 y climatherm faser oT, za enake 
sisteme kot Climatherm Faser, vendar 
za aplikacije, ki zahtevajo cevi s kisi-
kovo zaporo

 y aquatherm iso, predizoliran 
cevni sistem, primeren za gradnjo 
podzemnih vodnih sistemov

TE H n o lo g i ja  
fasE r  –  
naPr E d n i  sisTE m i 
aqUaTH E r m

Cevi so na voljo v premerih od 20 mm do 355 mm.  
Zadnja novost, ki jo je podjetje Aquatherm predstavilo 
na sejmu ISH v Frankfurtu, pa je razširitev obsega 
dobave cevi do premera 630 mm. 

Podpostaja: podpostaja za izpust vročega zraka 
z dvema kolektorjema (odvod in dovod), dvema 
obtočnima črpalkama in ventili za nadzor 
pretoka.

Mesto namestitve: polaganje cevi (250 mm in  
200 mm × 4) v izkopih.

Objemka: objemka za obnovo cevi s premerom 
250 mm; po zvarnem spoju je treba namestiti 
objemko za obnovo izolacije cevi.
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Dvajset let je vsekakor zavidljiva 
doba za obstoj malega podjetja, ki 
je davnega leta 1990, z nekaj zapo-
slenimi in dobro poslovno idejo, po-
gumno začelo svojo pot. Če se ozre-
jo nazaj, so lahko vsekakor ponosni 
na to, da so poslanstvo podjetja pre-
dano izvajali in pomembno prispeva-
li k varčnemu ogrevanju slovenskih 
domov.

V letu 1990 so začeli z razvojem 
in prodajo regulatorjev ogrevanja. 
Najpogostejša vprašanja kupcev so 
se takrat nanašala predvsem na njiho-
vo koristnost. V teh letih je bila zavest 
o varčevanju z energijo še v povojih, 
tovrstnih izdelkov pa na trgu skoraj 
ni bilo. Zelo veliko potrpežljivosti in 
vztrajnosti je bilo potrebno, da so lju-
dje skozi čas spoznali koristnost regu-
latorjev za ogrevalni sistem in njihov 
prispevek k zniževanju stroškov ogre-
vanja. Z argumenti, kakovostjo izdel-
kov in celotno storitvijo, so skozi leta 
pridobili zaupanje številnih kupcev, 
kar se zagotovo odraža tudi v številu 
prodanih regulatorjev na domačem 
trgu. Koliko objektov je danes opre-

mljenih z izdelki Seltron, ni mogoče 
točno definirati, vsekakor pa je števil-
ka šestmestna. Prepričani so, da bi v 
katerih od slovenskih kotlovnic našli 
še kakšen delujoč regulator iz njiho-
ve prve serije nekaj deset izdelkov. V 
mesecu septembru pripravljajo akcijo 
iskanja njihovega najstarejšega še de-
lujočega regulatorja. Lastnika bodo 
bogato nagradili.

In kje vidijo svojo pot 
naprej?

Pred kratkim so zaključili investi-
cijo v proizvodno, prodajni objekt na 
Tržaški cesti 85 A v Mariboru. Še zla-
sti so ponosni, da jim je uspelo prido-
biti lokacijo na vpadnici v Maribor, v 
pasu tehničnih trgovin, kjer se naha-
jajo tudi ostali trgovski centri kot so 
Merkur, Bauhaus, Rutar… Objekt ima 
ca 1.500 m2 površin, namenjenih za 
proizvodnjo regulacijske tehnike, 900 
m2 prodajnih površin ter 1.500 m2 no-
tranjih in 500 m2 zunanjih skladiščnih 
prostorov. Vsekakor so s tem rešili pro-
storsko stisko, ki je že nekaj časa ome-
jevala bolj intenziven razvoj podjetja. 

V prihodnjih letih želijo na trgo-
vskem delu postati vodilna speciali-
zirana trgovina za varčno ogrevanje 
in hišne instalacije, s strokovno uspo-
sobljenim in prizadevnim osebjem, ki 
bo kupcem pomagalo s kakovostnimi 
nasveti pri iskanju najboljših rešitev.

NOVI  
prodajni center

Spoštovani poslovni partner-
ji, najbrž se sprašujete, kaj so za vas 
pripravili v novem prodajnem cen-
tru na Tržaški cesti 85 A, v Mariboru. 
Osnovna usmeritev je segment, kjer 
že leta delujejo in to je področje ogre-
vanja. Tu bodo svojo ponudbo še do-
polnjevali s kakovostnimi prodajnimi 
programi, varčnimi rešitvami in vse-
stransko svetovalno podporo. 

Večje prodajne in skladiščne po-
vršine jim omogočajo, da so k temu 
dodali še bolj specializirano ponudbo 
materiala za vodovod in kanalizacijo.

Za zaokrožitev ponudbe, pa v na-
slednjem letu načrtujejo še zadnji ko-
rak, širitev na 600 m2 površin, name-
njenih salonu za sanitarno opremo. 

sElTron – 20 lET 
UsPEšnEga Poslovanja
Obletnico praznujejo s pomembno pridobitvijo
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Dvigi cen fosilnih goriv tako v gospodinjstvih, kot tudi 
v gospodarstvu, zahtevajo iskanje vedno novih rešitev, ki 
bi zagotovile dolgoročno zanesljivo, udobno, predvsem pa 
cenovno ugodno ogrevanje. Ob že omenjeni ugodni ceni 
vse pomembnejši dejavnik predstavljajo tudi ekološko ne-
oporečne oziroma okolju prijazne rešitve, ki ob čim daljši 
dobi delovanja zahtevajo čim manj vzdrževanja. Sodobni 
kotli na lesno biomaso so ob vseh zgoraj opisanih zahtevah 
postali odlična alternativa.

Z razvojem se podirajo stereotipi, ki so še do nedavnega 
veljali za ogrevanje z lesom. Za razliko od kotlov na fosilna 
goriva, sodobni kotli na lesno biomaso dodatno ne onesna-
žujejo okolja, najpomembnejše pa je bistveno cenejše kuri-
vo in s tem stroškovno ugodno ogrevanje. Ustrezni kotli so 
prvi pogoj za ekološko neoporečno, energetsko učinkovito 
in udobno (samodejno) kurjenje lesa za ogrevanje, ne gle-
de na vrsto lesa ali obliko kuriva (polena, sekanci, oblanci, 
žagovina, peleti). Prisilno  dovajanje zraka v kurišče na pri-
marni in sekundarni ravni, ob izredno visokih temperatu-
rah v kurišču, zagotavlja zelo učinkovito pretvorbo, v lesu 
shranjene energije, v toploto. Krmiljenje dovajanja zraka v, 
s šamotom obloženo kurišče, je samodejno vodeno in nad-
zorovano s spremljanjem kisika v dimnih plinih, kar poteka 
preko lambda sonde. Ta omogoča, da je kurjenje optimal-
no tudi pri različni kakovosti lesa ter potrebni moči, ki jo ko-
tel proizvaja. 

Vse opisane lastnosti in prednosti omogočajo kotli na 
lesno biomaso, avstrijskega proizvajalca FRÖLING, ki ga v 
Sloveniji že vrsto let zastopa podjetje BIOMASA d.o.o. iz 
Luč. Podjetje Fröling že preko 40 let izdeluje in razvija naj-
sodobnejšo tehnologijo izkoriščanja energije iz lesne bi-
omase, ki zagotavlja maksimalne izkoristke. Na izbiro so 
tako kotli na polena, sekance, kot tudi pelete. Široko paleto 
Frölingovih kotlov si je možno ogledati tudi na spletni strani  
www.biomasa.si.

Eno od vedno pogosteje uporabljenih rešitev ogreva-
nja na lesno biomaso, predstavlja sodoben kotel na pele-
te FRÖLING P4, ki s svojim popolnoma avtomatičnim de-
lovanjem ter prigrajeno KONDENZACIJSKO KOMORO, nudi 
odličen odgovor ogrevanju na fosilna goriva. Izjemno kom-
paktna zasnova omogoča preprosto postavitev v kurilnico, 

poseben sesalni sistem pa enostavno povezavo z zalogov-
nikom pelet. Kotel lahko zaradi dvojnega dna deluje tudi 
pri nizkih temperaturah in ne zahteva dviga temperature 
povratnega voda. Idealno se lahko vklaplja tudi v koncept 
nizkoenergijske hiše, zaradi širokega razpona moči pa z lah-
koto zadovolji tudi hišam z velikimi toplotnimi potrebami. 
Povsem avtomatiziran sistem dovajanja pelet, samočistil-
na rešetka ter avtomatsko odvajanje pepela tako omogo-
čajo proste roke. Novost pri kotlih na pelete je kondenza-
cijska komora, ki dodatno z nižanjem temperature dimnih 
plinov izkorišča energijo, ki bi jo sicer izpustili skozi dimnik. 
Izkoristke kotla na pelete FRÖLING P4 s kondenzacijsko ko-
moro, je tako mogoče dvigniti celo nad 104%, glede na 
standardno kurilno vrednost.

Po novem je za uporabo v stanovanjskih hišah na vo-
ljo celo kombinacija dveh različnih energentov in sicer tako 
polen kot pelet. To kombinacijo omogoča novi kombinira-
ni kotel na polena in pelete Fröling SPDual, ki je prvi kotel 
na trgu z dvema ločenima kuriščema, prilagojenima za po-
samezno obliko lesne biomase. Dve ločeni kurišči omogo-
čata, da ne glede na kombinacijo polen in pelet ohranjamo 
najvišje možne izkoristke, kar v primeru gorenja na istem 

ogrEvanjE na naravi 
PrijazEn, a TUdi cEnovno 
UgodEn in UdobEn način

Kotel na pelete FRÖLING P4 s kondenzacijsko komoro
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041 383 383   03 838 40 86   info@biomasa.si  www.biomasa.si

VISOKI STROŠKI OGREVANJA?  

ČAS ZA MENJAVO?
KAKO SE BOSTE PA VI OGREVALI LETOŠNJO ZIMO? 
Polena, sekanci in peleti omogočajo cenovno  
ugodno ogrevanje in občutne prihranke ...

POLENA, SEKANCI in PELETI

ZA NAROČILA DO 23.9.2011 DODATNI  
10% SEJEMSKI POPUST NA VSE KOTLE FRÖLING! 
UREDIMO VSE POTREBNO ZA PRIDOBITEV  
NEPOVRATNIH SREDSTEV EKO SKLADA!

MOŽNOST UGODNEGA FINANCIRANJA! 
POKLIČITE NAS ZA BREZPLAČNO SVETOVANJE!

kurišču ni mogoče. Tako se lahko uporabnik v osnovi na pri-
mer ogreva na polena, po potrebi pa se nato samodejno 
vklopi še uporaba pelet, kadar je to zaradi odsotnosti nala-
ganja polen potrebno. 

Tretja novost, ki jo na področju ogrevanja na lesno bi-
omaso oziroma na sekance uvaja podjetje FRÖLING, pa je 
novi kotel na lesne sekance Fröling T4. Ob spravilu lesa in 
redčenju gozdov ostaja veliko lesa, neprimernega za pro-
dajo. Velikokrat se tudi zgodi, da ne vemo, kaj bi počeli z 
grmičevjem in vejami ter manjšimi drevesi. Ne glede na vr-
sto lesa lahko vse to učinkovito uporabimo tako, da s sekal-
nikom zmeljemo pripravljen les, pri tem pa dobimo lesne 
koščke velikosti do 7 cm, ki jih skladiščimo v zalogovniku za 
sekance, od koder jih podajalna naprava avtomatsko dozi-
ra v kotel. 

Kotel na sekance Fröling T4 kurivo, popolnoma avto-
matsko in glede na potrebe preko polža, dovaja na rešet-
ko, ki je sestavljena iz premičnega ter nepremičnega dela, 
kjer poteka postopek gorenja. Nihajna sredinska rešetka, ki 
se obrne za 90 stopinj, skrbi za čiščenje pepela in drugih 
delcev iz zgorevalne komore. Nepremični del kurišča prina-
ša to prednost, da se na tem delu rešetke zadržuje žerja-
vica in tako v primeru zelo obremenjenega kotla (tudi po 
čiščenju rešetke) ni potreben ponovni vžig, temveč lahko 
ob dodani sveži biomasi kotel takoj nemoteno deluje na-
prej. Celotno kurišče je obloženo s šamotom in tako zago-
tavlja enakomerno temperaturo v izgorevalnih prostorih 
pri različnih vlažnostih lesa. Šamotna obloga skrbi tudi za 
ohranjanje temperature v kurišču, ko je kotel v stanju mi-
rovanja. Optimalno izgorevanje zagotavlja inteligentna re-
gulacija, ki skrbi za zelo visok izkoristek ter čist izpuh, po-
sledično pa manjšo porabo sekancev in majhne količine 
pepela. Nastala toplota potuje preko samodejno čiščenih 
toplotnih izmenjevalcev, ki skrbijo za najboljši prenos to-

plote. Serijska, patentirana dvoprekatna protipožarna zvez-
da omogoča največjo možno varnost pri dovajanju sekan-
cev na kurišče.

Izgorevanje v kotlu T4 se uravnava izključno samo s 
podtlakom. Ventilator prisilnega vleka, krmiljen s številom 
vrtljajev, in nadzor njegovega delovanja, zagotavlja najve-
čjo možno varnost pri obratovanju. Novost je inovativna 
regulacija razporeditve zraka v območju izgorevanja, kjer 
en sam nastavitveni motor za primarni in sekundarni zrak 
omogoča optimalno prilagajanje na razmere v zgorevalni 
komori, skupaj z regulacijo Lambdatronic pa poskrbita tudi 
za minimalne emisije škodljivih plinov. Vse skupaj omogoča 
tudi izredno tiho delovanje kotla, kar se odlično izkaže tudi 
ob vgradnji v stanovanjsko hišo.

Sašo Črešnik, BIOMASA d.o.o.

Kotel na lesne sekance FRÖLING T4
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Še do pred kratkim so to-
plotne črpalke zrak/voda velja-
le za tiste, ki imajo v primerjavi 
s toplotnimi črpalkami, ki pri-
dobivajo energijo iz zemlje ali 
podtalnih vod, slabši izkoristek. 
Podjetje Vaillant je z novo ge-
neracijo toplotnih črpalk zrak/
voda povišal njihov izkoristek 
na nivo, ki te toplotne črpalke 
tudi po energetski učinkovitosti 
postavlja ob bok vsem ostalim.

Glede na to, da so pri iz-
koriščanju energije zemlje in 
podtalnih voda potrebne vr-
tine, oziroma obsežna zemelj-
ska dela za zemeljski kolek-
tor, predstavlja ta črpalka tudi 
manjšo investicijo v izvor to-
plote, hkrati pa majhen poseg 
v okolico objekta. Zunanjo eno-
to odlikuje odličen dizajn, ki ne 
bo motil niti izgleda najmoder-
nejših objektov. Ne glede na to, 
pa se uporabnik lahko odloči, 
da zunanjo enoto postavi do 30 
m stran od notranje enote.

Grelno število, ki predsta-
vlja razmerje med pridobljeno 
toplotno energijo in vloženo 

električno energijo, znaša od-
visno od moči med 3,9 in 4,0. 
Ekosklad v tem letu za toplotne 
črpalke zrak/voda, z grelnim 
številom večjim od 3,6, ponuja 
subvencijo v višini 1.500 €. Grel-
no število je izmerjeno po stan-
dardu EN 14511, pri temperaturi 
zunanjega zraka 2º C in tempe-
raturi dvižnega voda 35º C (A2/
W35). Grelno število in naj-
manjšo raven hrupa na tržišču 
sta potrdila tudi inštituta WPZ 
Buchs in VDE-PZI. Visoko grel-
no število in dolga življenjska 
doba loči tovrstne črpalke od 
kompaktnih toplotnih črpalk 
zrak/voda, ki imajo vse vitalne 
dele nameščene v eni enoti, ki 
je nameščena v okolici objekta.

Notranja enota toplotne čr-
palka geoTHERM VWL S je iden-
tična tisti, ki jo uporabljamo za 
izkoriščanje energije iz zemlje, 
kar pomeni, da zunanja eno-
ta predstavlja nadomestilo za 
zemeljski kolektor oziroma ze-
meljsko sondo. Medij, ki ga 
uporabljamo v povezavi med 
zunanjo in notranjo enoto je 

etilen glikol, ali alkohol, ki v zu-
nanji enoti prevzema toplotno 
energijo iz zraka.

Celoten hladilni krog s kom-
presorjem, ekspanzijskim ven-
tilom ter uparjalnikom in kon-
denzatorjem, se torej nahaja 
v notranji enoti. Zunanja eno-
ta pa vsebuje izmenjevalnik to-
plote, ventilator in grelnik za 
odtaljevanje. Ventilator je mo-
dulacijski, kar pomeni, da lahko 
ponoči in v poletnih mesecih, 
ko ogrevamo sanitarno toplo 
vodo, deluje z nižjo hitrostjo, 
kar se odraža tudi v znižanem 
nivoju hrupa, ki pa tudi pri ma-
ksimalni moči ne presega nivo-
ja, ki bi bil moteč za stanovalce 
ali sosede. Tudi zagon ventila-
torja je počasen, od vklopa do 
polne moči potrebuje 100 se-
kund, tako da vklopa slišno ne 
zaznamo.

Zunanji izmenjevalnik je 
premazan s posebno snovjo, ki 
omogoča, da se ob nizkih tem-
peraturah led na njem nalaga 
v tankih plasteh, kar podaljšu-
je čase delovanja in intervale 
odtaljevanja. Za odtaljevanje 
uporabljamo 6 kW električni 
grelnik, ki je nameščen v zuna-
nji enoti.

Toplotne črpalke geoTHERM 
VWL S so dobavljive v močeh 
6, 8, 10, 14 in 17 kW. Toplotne 
črpalke manjših moči delujejo 
v povezavi z eno zunanjo 
enoto, črpalki moči 14 in 17 kW, 
pa potrebujeta za delovanje 
dve zunanji enoti. Naprave z 
močjo do 10 kW so dobavljive 

tudi z integriranim vsebnikom 
sanitarne tople vode.

Podjetje Vaillant ponuja 
tudi širok spekter dodatnega 
pribora, ki ga potrebujemo za 
nemoteno delovanje. Tako bo-
ste v programu našli široko pa-
leto zalogovnikov ogrevalne 
vode, vsebnikov za sanitarno 
vodo, povezovalnih cevi, raz-
delilcev, cevnih skupin in avto-
matik za več krogov ogrevanja.

V Vaillantu se zavedamo, 
da je ena od najpomembnej-
ših stvari poprodajna aktiv-
nost. Pohvalimo se lahko z vi-
soko usposobljeno, številčno 
in dostopno servisno mrežo. V 
ogrevalnem obdobju leta ima-
mo tudi preko vikendov dose-
gljive dežurne servise, ki bodo 
v najhitrejšem možnem času 
odpravili morebitne napake na 
vaši napravi. 

V predstavništvu podjetja 
Vaillant opravljamo brezplačno 
svetovanje glede izbire toplo-
tne črpalke, lahko pa si jo tudi 
ogledate v razstavnem pro-
storu. Oglasite se pri nas, sku-
paj bomo našli najugodnejšo in 
najprimernejšo rešitev za vas.

Gregor Prodan, u.d.i.s.
Vaillant d.o.o.

nova gEnEracija vaillanT 
ToPloTniH črPalk  
zrak/voda gEoTHErm vWl s

Toplotna črpalka zrak/voda  
geoTHERM VWL S
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Človek izkorišča energijo vode že 
več kot stoletje. Osnovna zamisel hi-
droenergije je vodi odvzeti energijo, ki 
jo ima zaradi svojega padca (izkorišča-
mo tekočo in padajočo vodo), in jo pre-
tvoriti v mehansko energijo ter kasneje 
v električno energijo. Hidroelektrarne 
so objekti, ki za svoje delovanje koristi-
jo naravno kroženje vode in  kjer poteka 
pretvorba energije vode v električno. 
Količina energije je odvisna od prostor-
ninskega pretoka in višinske razlike. V 
slovenskih hidroelektrarnah pridobi-
vamo skoraj četrtino vse proizvedene 
energije, največ le-teh je na reki Dravi in 
Savi. Prednosti, ki jih pripisujemo hidro-
energiji so: vodna energija zmanjšuje 
emisije toplogrednih plinov, ki povzro-
čajo globalno segrevanje, omogočajo 

učinkovito namakanje in preprečujejo 
poplave zaradi jezov ter umetnih jezer. 
Slabosti so vpliv na naravno okolje (na 
rastlinski in živalski svet), znižanje vseb-
nosti kisika v vodi in izgubljanje obde-
lovalnih površin. Hidroelektrarne so te-

hološko najbolj zanesljive. Pogosto pa 
lahko tudi kombiniramo delovanja hi-
droelektrarn iz različnih porečij. Težave 
se lahko pojavijo ob porastu voda ob 
nevihtah, saj proizvodnja v tem prime-
ru praviloma pade. 

ovE: Hidroenergija

Energija vode
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Okno z notranjim senčilom - sončni žarki prehajajo skozi okno
in segrevajo prostor

Okno z zunanjim senčilom - sončni žarki še odbijajo od senčila,
prostor ostaja hladen

Eden osrednjih izzivov naše druž-
be je zagotoviti cenovno dostopno 
oskrbo z energijo za prihodnje gene-
racije. Študija ESCORP-EU25 ugota-
vlja, da bi lahko s senčenjem zmanjša-
li porabo energije v Evropi za toliko, 
da bi letno prihranili za 80 milijonov 
ton CO

2
 energije za hlajenje stavb in 

za 31 milijonov ton CO
2
 energije za 

ogrevanje. 

Energetska  
učinkovitost je v središču 
pozornosti

Svetovno gledano prestavlja po-
raba energije za stavbe 40% celotne 
rabe energije. Od tega je približno 
polovica porabljena samo za ogreva-
nje in hlajenje. Zato je na tem podro-
čju velik potencial za izboljšanje izko-
ristka energijske  učinkovitosti. Ljudje 
so pri gradnji in obnovi zelo pozorni 
na izolacijo ter izkoristek naprav za 
ogrevanje. Ampak mnogi pozablja-
jo na senčila. Moderna stanovanja 
imajo veliko okenskih površin, zato 
je treba senčenju nameniti posebno 
pozornost.

Zunanja senčila zmanjšajo 
stroške klimatizacije

Skozi steklene površine brez sen-
čila prodira v prostor ogromno vroči-
ne, ki segreva prostor. Bivanje v pro-
storu, ki se ogreje nad 25°C postane 
skoraj neznosno, zato je vedno več 
stanovanj in hiš klimatiziranih. Toda 
klime predstavljajo “požrešne” po-
rabnike električne energije. Zakaj bi 
prižigali klimo, če lahko vročino izven 
prostora zadrži senčilo? Spuščena ro-
leta zadrži zunaj celo do 80% vroči-
ne. Z racionalnim dviganjem in spu-
ščanjem postane potreba po uporabi 
klime minimalna  ali pa celo v celoti 
odpade. Veliko ljudi zmotnno misli, 
da lahko notranje senčilo nadomesti 
zunanjega. Potrebno se je zavedati 
dejstva, da mora vročina ostati izven 
prostora, tega pa notranje senčilo ne 
more narediti. Ko vročina pride v pro-
stor, pa je le-tega nemogoče ohladiti 
drugače kot s klimatsko napravo. 

Nobeno senčilo ne  
prekaša rolet

V zadnjem času opažamo porast 
zunanjih senčil iz blaga in žaluzij. V 
podjetju ROLTEK vsem strankam sve-
tujemo vgradnjo rolet. Rolete so naj-
bolj izolativno senčilo in omogoča-
jo največji prihranek energije. Poleg 
tega omogočajo popolno ali delno 
zatemnitev prostora in povečujejo 
varnost vašega doma. Blago na zuna-
njem senčilu postane že po nekaj le-
tih umazano in se težko čisti, roleta pa 
ohranja obliko ter barvo še vrsto let. 

Motorni pogon ima  
številne prednosti

Z modernimi sistemi upravljanja 
zagotovimo maksimalen izkoristek, 
ki ga nudijo rolete glede prihrankov 
energije in varnosti. Motorji in daljin-
ci vedno bolj izpodrivajo ročno upra-
vljanje. S funkcijo časovne ure lahko 
točno določimo čas za dviganje in 
spuščanje rolet, zato je njihova upo-
raba optimalna, tudi ko nas ni doma. 
Za še večje udobje pa je možno vgra-
diti svetlobni senzor.  

PriHraniTE EnErgijo z  
modErno zaščiTo PrEd soncEm
Zunanja senčila preprečujejo segrevanje prostorov v vročih dneh

Obiščite stran www.roltek.si 
in si izračunajte svoj prihranek z 
roletami pred oknom.
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Kako pravilno uporabljati 
rolete?

Za maksimalen izkoristek poten-
ciala, ki ga ima roleta, jo je potrebno 
pravilno uporabljati. Najboljši učinek 
poleti dosežemo tako, da roleto spu-
stimo dol in jo ustavimo približno 20 
cm nad okensko polico. S tem omo-
gočimo kroženje zraka in optimalno 
zaščito pred vročino, obenem pa nam 
ostane dovolj dnevne svetlobe za ne-
moteno bivanje v prostoru. Pozimi pa 
je najbolje rolete ponoči popolnoma 
spustiti. Zračna plast, ki se ujame med 
okno in roleto, zagotavlja še dodatno 
izolacijo. 

Sistem PURO.XR -  
prihodnost roletnih  
sistemov že danes

Sistem PURO.XR je bil razvit na 
podlagi dolgoletnih izkušenj in razi-
skav posebnosti pri gradnjah objek-
tov. Ponuja širok spekter novogra-
dnih rešitev pri kombinaciji z okni. 

Sistem PURO.XR je najsodobnejša 
roletna omarica, ki je namenjena iz-
ključno novogradnjam. Omarico odli-
kuje še boljša izolativnost in še eno-
stavnejša vgradnja. Sistem se namreč 
vgradi v zidno odprtino, kar skupaj z 
oknom. Izdelana je iz poliuretana, no-
tranji del pa iz posebnega PVC-H ma-
teriala, ki je odporen na vremenske 
vplive, je okolju prijazen in ga je mo-

žno reciklirati. Roletna omarica PURO.
XR ima faktor temperaturne prevo-
dnosti samo 0,45 do 0,60 W/m2K. S 
tem system PURO.XR ustreza energij-
sko učinkovitemu sistemu gradnje. 

Osnovna funkcija  
rolete je senčenje, dodatna 
je zaščita pred mrčesom. 

Posebno pozornost je podjetje 
Roltek namenilo razvoju rolo komar-
nika, ki je skrit v omarici. Prednost 
tega komarnika je njegova pozicija, 
ki je med roleto in steklom. To je po-
membno zaradi zaščite mrežice pred 
močnimi sončnimi žarki. Komarniki 
nudijo 100% zaščito pred mrčesom in 
so okolju prijazni. Ko jih ne potrebu-
jemo, se preprosto navijejo v roletno 
omarico, kjer so zaščiteni pred zuna-
njimi vplivi. 

Omarica PURO.XR ima poleg vse-
ga opisanega tudi edinstveno po-
sebnost, da lahko namesto roletnega 
lamelnega plašča, v njo vgradimo zu-
nanje žaluzije. 

Sistem PURO.XR je  
ekskluzivno na voljo pri 
podjetju ROLTEK.  
Za vsa vprašanja ali izmere  
na vašem objektu jih lahko  
pokličete na brezplačno 
številko 080 41 33.

Nadokenske rolete PURO.XR so najbolj izolativen roletni sistem na tržišču. Z roletami preprečujemo 
toplotne izgube skozi steklene površine.
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Dandanes nekaj veljajo le presežniki, kot npr. najmanjša 
poraba, največja rekuperacija, največji pretok zraka, kombi-
nacija najboljših lastnosti in najdostopnejša cena, zato ku-
pec pri iskanju rešitev, za zagotavljanje udobnosti  bivanja, 
očitno sledi tem presežnikom. Izdelek Zehnder ComfoBox 
Apart prav gotovo ponuja vse to in še več. Na sejmu ISH 
2011 v Frankfurtu marca letos, je podjetje, ki je specialist 
na področju udobja v bivalnih prostorih, predstavil izje-
mno dostopno, prostorsko in energijsko varčno napravo 
ComfoBox Apart, ki je inovativna različica njihove kompak-
tne uspešnice ComfoBox.

Novi Zehnderjev ComfoBox Apart je toplotno črpalko 
in prezračevalni sklop združil v še manjši prostor, ki skrbi 
za potrebno ogrevanje, hlajenje, in tudi zadostno količino 
svežega zraka. Naprava je bila posebej razvita za vgradnjo 
v samostojne nizkoenergijske hiše, pasivne hiše in zaseb-
na visoko komfortna stanovanja. Kot sodoben »toplotno- 
energijski center« ponuja možnost priklopa na že vgrajene 
ogrevalne instalacije. Izdelek ComfoBox Apart predstavlja 
Zehnderjevo najpopolnejšo nadgradnjo za prijetno in zdra-
vo klimo v bivalnih prostorih. Povsem usklajene in prilago-

dljive komponente v hibridu Zehnder ComfoBox Apart za-
gotavljajo energetsko učinkovito ter gladko delovanje vseh 
funkcijah v stavbi.

Zahvaljujoč skromnim meram, 625 x 580 x 1620 mm in 
integriranemu hidravličnemu sistemu, se lahko naprava 
preprosto vgradi tudi v najbolj tesen prostor; potrebujemo 
le 0.4 m2 prostora. Vse, za delovanje potrebne, komponen-
te, kot npr. tovarniško vgrajeni ekspanzijski posodi, prostor-
nin 8l in 12 l v, so v dveh ločenih modulih.

To poenostavi montažo in zmanjša potrebo po prostoru 
za hidravlične napeljave. Izdelek Zehnder ComfoBox Apart 
ima za uporabnika zelo prijazno krmilno ploščo, ki se upra-
vlja v bivalnem prostoru.

Ker sistem Zehnder ComfoBox Apart deluje s to-
plotno črpalko na vodo/glikol, zmore po potrebi opra-
vljati dvojno funkcijo ogrevanja in hlajenja. Za ogre-
vanje stavbe uporablja vgrajena toplotna črpalka 
naravno toploto zemlje, ki se zajema z zaprto zanko raz-
sola, (mešanica vode in glikola). Poleti pa se nižja tempe-
ratura zemlje uporablja za hlajenje stavbe, z razsolno zan-
ko in hladilnim sistemom, priključenim k ComfoBox Apart.  

UdobjE s sisTEmom 
zEHndEr comfoboX aParT
Kombinacija naprednih naprav za ogrevanje, hlajenje in  
prezračevanje v eni kompaktni napravi.

ComfoBoxComfoBox
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www.sies.si

Prezračevanje + 
Ogrevanje + Hlajenje + ...

SIES d.o.o.
Tel.: 059 375 150
Fax: 059 375 160
info@sies.si

Sistem Zehnder ComfoBox Apart je v dveh različicah to-
plotne moči 2.5 ali 3.5 kW. Po naročilu je mogoče priključi-
ti zalogovnik tople sanitarne vode, prostornine 400 ali 500 
litrov. Električni grelnik, moči 2 kW, s periodično ponavlja-
jočim dogrevanjem vode do 60° C, preprečuje razmnoževa-
nje bakterij legionele. 

Vgrajena centralna naprava za prezračevanje Zehnder 
ComfoAir 350, z visoko zmogljivim rekuperatorjem toplote 
z nasprotnim tokom in energijsko učinkovitim enosmernim 
EC motorjem, ki iz zavrženega zraka, vrača do 95% toplote. 
To zmore pri pretoku, do 350 m3 zraka na uro, pri zunanjem 
tlaku 200 Pa. Pri tem se ponaša z izjemno majhno porabo 
električne energije za obratovanje: (0,23W/m3/h). 

Omeniti velja tudi 100 % bypass, ki poleti omogoča 
mimotok zraka in s tem prihranek energije. V rekuperator 
ComfoBox je mogoče naknadno vgraditi entalpični izme-
njevalnik, ki iz zavrženega zraka vrača tudi vlago. To se izka-
že za posebno primerno in potrebno pozimi, ko je zunanji 
zrak zelo suh. Napravo je mogoče uporabljati do zunanje 
temperature -8° C, brez dodatne zaščite proti zmrzovanju.

Vzdrževanje je omejeno zgolj na zamenjavo filtrov za 
zrak približno vsakih 6 mesecev in enkrat letno pregled to-
plotne črpalke. Čiščenje izmenjevalnika toplote je odvisno 
od čistoče zunanjega zraka. To opravimo tako, da ga pre-
prosto  izvlečemo iz naprave in potopimo v vodo.

Z novim izdelkom ComfoBox Apart ponuja podjetje 
Zehnder cenovno ugodno, celovito rešitev za ogrevanje, 
hlajenje in prezračevanje v pasivnih ter nizkoenergijskih 
hišah. Ker naprava zahteva res malo prostora, je primerna 
tudi za  komfortna stanovanja. Zraven tega, da omogoča 
pomembne prihranke energije, naprava nudi tudi najvišjo 
stopnjo udobja.

Naprava Zehnder ComfoBox Apart za ogrevanje sanitar-
ne vode uporablja obnovljive vire energije.V nekaterih dr-

žavah je nakup upravičen do državnih subvencij, za spod-
bujanje varčne rabe energije in obnovljivih virov. Energijsko 
učinkovita naprava- Zehnder ComfoBox Apart,  ki rabi malo 
prostora, ima pa še eno posebnost, izkorišča namreč  sta-
bilno temperaturo zemlje za rekuperacijo toplote in predo-
grevanje sanitarne vode. Zahvaljujoč enostavni namestitvi, 
je sistem primeren za področja z visoko podtalnico. 

To pa postavlja izdelek Zehnder ComfoBox Apart v sam 
vrh tehnološko dovršenih rešitev, ki so v današnjem času z 
energetskega, okoljevarstvenega in inovativnega ter nena-
zadnje ekonomskega vidika, še kako dobrodošle.

ComfoBox

ComfoBox

57



September 2011

Klimatska naprava so 
pljuča stavbe 

Če prostorov ne zračimo, koncen-
tracija kisika v zraku s časom pada. 
Istočasno narašča tudi količina pra-
hu, relativna vlažnost prostora in vo-
njav v zraku. Zaradi teh razlogov je 

treba zrak v prostorih izmenjavati v 
določenem časovnem obdobju. Za to 
poskrbi klimatska naprava. A pozor! 
Klimatska naprava mora, sočasno s 
svojim osnovnim poslanstvom- dova-
janja svežega zraka, tudi s čim večjim 
izkoristkom, odvzemati toploto zra-
ku, ki ga izpihuje in tako segrevati zrak, 
ki ga vpihuje. Takšna klimatska napra-
va običajno ne potrebuje grelnika. 
Posledica tega so: nižji stroški delova-
nja klimatske naprave – prihranek! 

Nova klimatska naprava 
KA KOMPAKT na sloven-
skem trgu  

Vodilno slovensko in regionalno 
podjetje Kolektor Koling, na podro-
čju klimatskih naprav izdeluje in trži 
klimatsko napravo KA KOMPAKT, ki 
vsebuje vse zgoraj naštete elemen-
te.  Po opravljenih meritvah pro-
izvajalca, ima klimatska naprava 
ka komPakT izkoristek vračanja 
toplote preko 90 %. klimatsko na-

pravo odlikuje tudi nizka šumnost, 
enostavna montaža in to, da je lah-
ko vgrajena v strojnici ali zunaj 
stavbe. 

Dvojni rekuperator pred-
stavlja »mišice« učinkovite 
klime

Klimatska naprava KA KOMAPKT 
ima vgrajena dva ploščna rekupera-
torja. Rekuperator je zračni toplotni iz-
menjevalec, kjer se v protitočni smeri 
srečata odpadni izstopni zrak in sveži 
vstopni zrak, ne da bi ob tem prišlo do 
mešanja. Oddata in sprejmeta samo 
toploto preko satja rekuperatorja. 

Ventilatorja na vstopni in izstopni 
strani uravnavata pretok zraka, notra-
nji filtri očistijo sveži in iztrošeni zrak, 
ter obenem varujejo napravo pred 
umazanijo. Z dvojnim rekuperatorjem 
klimatska naprava deluje energijsko 
bolj učinkovito, ker oba tokova zra-
ka razdelimo na polovico. Vsakega od 
teh vodimo skozi svoj ploščni rekupe-

kako do svEžEga zraka 
v zaPrTiH ProsToriH?
Avtor: Branko Gabrič, izvršni direktor klimatskih naprav in prezračevanja, Kolektor Koling

Z odpiranjem oken, bi bil 
enostaven odgovor. A to  
vedno ni mogoče, niti ni  
koristno, ker imamo 
prostore, ki so brez oken 
in ker bi lahko z odpiranje 
oken prekomerno hladili ali 
segrevali prostor.  
Za učinkovito dovajanje 
svežega zraka potrebujemo 
energijsko učinkovito 
klimatsko napravo
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rator, s tem zmanjšamo hitrost zraka 
ter povečamo čas izmenjave toplote.

Sindrom bolne zgradbe ali 
prostora

Učinkovite klimatske naprave, 
kot je KA KOMPAKT, zagotavljajo viso-

Zdravje in dobro počutje 
ljudi ter energetska  
učinkovitost naj bodo 
vaše glavne prednosti, 
glede na katere boste 
presodili o pravi  
odločitvi, katero  
klimatsko napravo boste 
kupili in katerega  
načrtovalca  boste najeli.

ko kakovost prostorskega zraka in po-
sledično se tako izognemo slabemu 
počutju ljudi oziroma fenomenu, ki 
je poznan pod izrazom sindrom bol-
ne zgradbe (sbs sick bulding syn-
drome).  Svetovna zdravstvena orga-
nizacija ugotavlja, da je kar 30% vseh 

zgradb na svetu povezanih s sindro-
mom bolnih zgradb. Ta sindrom je po-
sledica nizke kakovosti zraka v zapr-
tih prostorih. Simptomi, ki se pojavijo 
pri slabem zraku so: senzorično draže-
nje oči, nosu in grlu, nevrotoksične ali 
splošne zdravstvene težave, draženje 
kože, nespecifične preobčutljivostne 
reakcije, vonj in okus občutkov... 
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Izdelek ALEZIO je toplotna črpal-
ka sistema zrak/voda, kar pomeni, 
da vso potrebno toplotno energijo 
jemlje iz okoliškega zraka in jo nato 
preko transportnih medijev prenaša 
na ogrevanje objekta oziroma pripra-
vo tople sanitarne vode. Spada v pro-
gram DeDietrich Easylife, kar pomeni, 
da gre za izdelek, ki ga odlikujejo do-
bre tehnične karakteristike in izredno 
sprejemljiva cena.  Zaradi tega je ta to-
plotna črpalka na francoskem trgu, ki 
velja za največjega po prodaji toplo-
tnih črpalk v sklopu držav EU, dose-
gla izjemen prodajni uspeh. Od njene 
predstavitve leta 2008 pa do danes, je 
bilo prodanih preko 20.000 kosov, kar 
pomenih, da gre za resnično dober in 
preizkušen izdelek, katerega kvaliteta 
ni vprašljiva.  

Za visoko učinkovitost toplotnih 
črpalk skrbi rotacijski kompresor z in-
vertersko tehnologijo delovanja in 
»Power receiver«, ki je vgrajen v hla-
dilnem krogu, katerega funkcija je 
dvig temperature hladilnega medi-

ja pred vstopom v kompresor. Tako 
pred njim, kakor tudi za njim, sta za-
radi nadzora prekomernega hlajenja 
hladilnega medija in izboljšanja kolo-
rične moči pri nižjih temperaturah iz-
parevanja, vgrajena dva ekspanzijska 
ventila. Sliši se sicer zapleteno, ven-
dar v praksi to pomeni veliko boljši 
izkoristek delovanja toplotne črpal-
ke tudi pri nižjih zunanjih tempera-
turah.  Zaradi tega toplotna črpalka 
dosega visoka grelna števila in sicer 
tudi do 4,2 pri A7/W35, glede na stan-
dard  EN14511-2. Maksimalna tempe-
ratura predtoka medija znaša +55° 
C tudi pri zunanji temperaturi -15° 
C. Inverterska tehnologija delova-
nja omogoča točno podajanje moči 
delovanja glede na dejanske potre-
be ogrevanja. To pomeni delovanje 
v območju med 30 % in 100 % moči, 
kar pri modelu 14TR pomeni nadzor 
podajanja potrebne moči v območju 
med 4,11kW in 13,70kW.

Toplotna črpalka je Split Inverter 
izvedbe kar pomeni da je sestavljena 

iz zunanjega modula ter notranjega 
hidravličnega modula. Zunanji mo-
dul je namenjen za pripravo toplote, 
notranji pa za njen ustrezen prenos na 
porabnike. Medsebojno sta povezani 
s cevmi, v katerih kroži hladilni medij. 
Ta povezava je, brez dodajanja doda-
tnega hladilnega medija, lahko dolži-
ne tudi do 50 metrov. 

Ker za takšne tipe toplotnih črpalk 
niso potrebna nobena zemeljska dela, 
so te izredno primerne pri posodablja-
nju obstoječih ogrevalnih sistemov. V 
ta namen se uporabi toplotne -črpal-
ke z notranjim modulom MIV-H. Ta 
ima vgrajen preklopni ventil, ki skrbi 
za preklop med obstoječim ogreval-
nim sistemom in samostojnim delo-
vanjem toplotne črpalke. Vklop doda-
tnega vira ogrevanja, v tem primeru 
obstoječega ogrevalnega sistema, se 
izvede samodejno, ko regulacija za-
zna prenizko zunanjo temperaturo 
in s tem poveča izkoristek delovanja 
ogrevalnega sistema. 

Toplotna črpalka Alezio se lahko 

ToPloTna črPalka 
dEdiETricH alEzio

ALEZIO AWHP notranji modul ALEZIO AWHP zunanji modul

>
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Solarni sistemi Kotli na biomaso Oljni in plinski gorilniki

Ogrevalni sistemi Radiatorji Regulacijski sistemi

VETO VELETRGOVINA, D.O.O. BRNČIČEVA 25 | 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE 
TEL. (01) 580 91 00 | FAKS (01) 580 91 24 | E-POŠTA INFO@VETO.SI | WWW.VETO.SI

TOPLOTNE ČRPALKE STIEBEL ELTRON LWZ 
Kompaktna enota s štirimi funkcijami v eni napravi (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in ogrevanje sanitarne vode)  
Izredno atraktiven dizajn | Visoko letno grelno število preko 4,0 | Vračanje toplote odpadnega zraka do 90% 
Izredno tiho delovanje
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uporabi tudi pri novogradnjah, kjer 
obstoječih ogrevalnih sistemov ni in 
je potrebno samostojno delovanje 
toplotne črpalke. V ta namen se upo-
rabi toplotne črpalke z notranjim mo-
dulom MIV-E. Ta ima vgrajen električ-

ni grelec, ki ob pomanjkanju toplotne 
energije pri izredno nizkih zunanjih 
temperaturah, vključi grelec kot do-
datni vir ogrevanja.

Več informacij o cenovno ugodnih 
in zelo kvalitetnih toplotnih črpalkah 

DeDietrich Alezio lahko najdete na 
spletni strani www.veto.si oziroma 
nas pokličete na telefon 01/580-91-00.

VETO d.o.o.
Damir ŽEŽELJ inž.str.

Z izkoriščanjem latentne toplote, 
ki je prisotna v vodni pari dimnih pli-
nov, kondenzacijska tehnologija za-
gotavlja večji izkoristek delovanja in 
manjšo porabo energije. Če k temu 
dodamo še intuitiven inteligentni 
nadzorni sistem diematic isystem, ki 
omogoča prilagajanje delovanja kotla 
na vsako, še tako majhno zahtevo, in 
gorilnik z moduliranim delovanjem, ki 
pripomore k še večjemu izkoriščanju 
kondenzacijske tehnologije ter izre-

dno nizkim emisijam dimnih plinov…
dobimo innovEns mca.

Zakaj je Innovens MCA 
tako poseben?

Izdelek INNOVENS MCA je nova 
generacija DeDietrichovih plinskih 
kondenzacijskih kotlov, ki je bila za-
snovana z mislimi na okolju prija-
zno ter energijsko varčno delovanje. 
Sestavljen je iz vrhunskih in tehnič-
no dovršenih komponent. Odlikuje 
ga predvsem popolnoma nov, izre-
dno kompakten toplotni prenosnik 
iz litine Silicij/Aluminij. Gre za zelo so-
dobno zasnovan toplotni prenosnik, 
ki združuje vse pozitivne lastnosti li-
tine, katere so izredna odpornost na 
korozijo, temperaturna prevodnost 
in vzdrževanje temperature zaradi 
mase materiala, kar v praksi pomeni 
manj vklopov ter posledično manjšo 
porabo energenta. Zaradi svoje majh-
nosti in tankih sten, pa prav tako za-
gotavlja visoko odzivnost na dejan-
ske potrebe po toploti, kar je bila do 
sedaj edina pomanjkljivost masivnih 
toplotnih prenosnikov iz litine Silicij/
Aluminij. Ker gre za edinstveni preno-
snik na trgu, so mu zaradi tega nadeli 
patent z oznako »Ultra odzivni toplo-
tni prenosnik«. Prenosnik ima zaradi 
svoje posebne zasnove notranjosti 
tudi samočistilno funkcijo in ne po-
trebuje letnega čiščenja. 

Da bo kotel resnično energijsko 
varčen in čim manj moteč okolju, v 
katerem je vgrajen, so mu vgradili 
elektronsko obtočno črpalko A ener-
gijskega razreda ter dodatno izolirali 
celotno notranjost, kar v praksi pome-
ni skoraj neslišno delovanje.  

Ali je Innovens MCA boljši 
od konkurenčnih izdelkov?

Kvaliteto kotla Innovens MCA potr-
juje test ustanove Stiftung Warentest, 
nemške zveze za zaščito potrošnikov, 
ki je kotel uvrstila na prvo mesto v ka-
tegoriji razmerje cena/kvaliteta in ka-
tegoriji energetska učinkovitost. 

dEdiETricH - Plinski 
kondEnzacijski koTEl 
iv. gEnEracijE

Več informacij o  
kotlu Innovens MCA in 
ostalih izdelkih  
podjetja DeDIETRICH, 
lahko dobite na naši 
spletni strani  
www.veto.si ali pa 
na tel. št. 01/580-91-00.

Veto veletrgovina d.o.o.
Damir ŽEŽELJ inž.str.

Toplotni prenosnik 
iz litine Si-Al
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Stereotip, da je električno ogrevanje drago, danes vse 
bolj izginja. Ogrevalni sistemi, ki jih nudimo, bodisi kon-
vektorski radiatorji bodisi talno ogrevanje z grelnimi kabli, 
zagotavljajo velik učinek, kar pomeni, da lahko z relativno 
majhno močjo ogrevamo velike površine. Ekonomičnost 
električnega ogrevanja se zelo izrazito pokaže pri dobro 
izoliranih objektih, kjer 1000 W moči zadostuje za ogreva-
nje najmanj 20 m2 bivalnih prostorov. Vendar to še zdaleč 
ni edini kriterij.

Za izračun ekonomičnosti kateregakoli ogrevanja je po-
trebno upoštevati naslednje:

 y investicija v opremo,
 y investicija v prostor za namestitev opreme,
 y življenjska doba/amortizacija,
 y tekoči stroški za energent,
 y stroški vzdrževanja.

Da si bo lahko vsak sam za svojo situacijo naredil dokaj 
natančen pred-izračun ekonomičnosti električnega ogreva-
nja, podajamo naslednja izhodišča (veljajo za dobro izolira-
ne objekte):

 y investicija v opremo: začetni stroški že od 60 €/1000 W  
 (grelni kabli) oziroma 100 € (konvektorski radiatorji);

 y investicija za prostor: ni stroškov;
 y grelni učinek: s 1000 W se ogreje do 20 m2 

 bivalnega prostora (pri dobro izoliranih zgradbah);
 y tekoči stroški: povprečno 6 €/m2 na leto, ob trenutni  

 ceni za elektriko 0,10 €/1000 W;

 y življenjska doba: grelne mreže najmanj 30 let,  
 konvektorski radiatorji najmanj 15 let;

 y stroški vzdrževanja: zanemarljivi.

Še nekaj pomembnih lastnosti električnega ogrevanja:

 y Možnost zelo natančne regulacije ogrevanja  
 posameznih prostorov z vgradnjo.

 y Posamezne prostore ogrevate popolnoma avtonomno  
 (samostojno), medtem ko je pri centralnih sistemih  
 potreben zagon celotnega agregata, tudi če  
 ogrevate samo en prostor, kot na primer kopalnice v  
 prehodnih obdobjih.

 y Idealno za vikende, počitniške objekte ipd.:  
 z minimalno grelno močjo pozimi preprečuje  
 zmrzovanje oziroma podhladitev objekta; z majhnimi  
 dodatnimi stroški si lahko zagotovite upravljanje na  
 daljavo (preko mobitela).

 y Zaradi svoje avtonomnosti je električno ogrevanje zelo  
 priporočljivo tudi v primerih, ko prostore ogrevate s  
 kamini ali pečmi na trda goriva.

 y Pri adaptacijah kopalnic – grelni kabli so zelo tanki,  
 zasedejo samo 10 mm višine v tlaku.

Tako kot pri kateremkoli ogrevanju, je tudi pri električ-
nem najpomembneje zagotoviti dobro izolacijo objekta, 
ker s tem regulirate tako stroške za energent, kot tudi stro-
šek za investicijo.

Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.

ElEkTrični sisTEmi ogrEvanja
Za vse, ki niste pripravljeni investirati celotnega premoženja v ogrevalne sisteme.  
Nekje 1000 W moči zadostuje za ogrevanje 12–20 m2 bivalne površine.
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Nova Armaflexova sistemska ga-
rancija certificiranim izolaterjem ne 
daje samo konkurenčne prednosti; 
projektanti, investitorji in ostali upo-
rabniki tako z novim jamstvom kva-
litete samo pridobijo. V hladilni teh-
niki je zanesljivost nujno potrebna: 
Armacell izpostavlja tehnične krakte-
ristike (odpornost proti difuziji vodne 
pare, toplotna prevodnost in požar-
na klasifikacija) “premium proizvo-
da” AF/Armaflex rednem internem 
in zunanjem nadzoru. Na občutlji-
vem področju obešenja cevne insta-
lacije Armafix AF cevni nosilci zagota-
vljajo varen in zaprt izolacijski sistem. 
Vendar je sistem lahko odličen samo v 
primeru kvalitetno postavljene izola-
cije. V ta namen je podjetje Armacell 
že več let usposabljalo instalaterje/
izolaterje za pravilno instalacijo ela-
stomernih izolacijskih materialov. 

S strani podjetja Armacell so zdaj 
lahko certificirane usposobljene izo-
laterske firme in z daljšo garancijo 
samo pridobijo. Podjetje nagrajuje 
uporabo/vgradnjo sistemske rešitve, 
ki sestoji iz izolacije AF/Armaflex in 
cevnih nosilcev Armafix AF, s projek-

armacEll cErTificiranim 
izolaTErjEm armaflEX izolacij 
nUdi do 10 lET garancijE 
za ProizvodE af/armaflEX
Več varnosti z Armaflexovo sistemsko garancijo

Z Armaflexovo sistemsko garancijo predstavljamo edinstven 
koncept na področju izolacij: usposobljeni instalaterji  
izolacij Armaflex,  certificirani s strani Armacella, lahko za AF/
Armaflex proizvode prejmejo do 10-letno garancijo in s tem 
podaljšajo kvaliteto (zakonite) dveletne garancije. Namen te 
ponudbe je dvig kvalitete in zanesljivosti instalacij izolacijskih 
materialov. S tem konceptom želi podjetje pomembno 
prispevati k “profesionalizaciji” na tem področju. 

Jamstvo kvalitete na področju fleksibilnih izolacij: Armaflexova sistemska garancija (vir: Armacell)
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tno 10- letno garancijo. Projekt mora 
biti s strani podjetjs Armacell registri-
ran vnaprej. Zavarovana vrednost je 
en milijon evrov.

Ta koncept je izjemno uspešen v 
Nemčiji in na Nizozemskem, kjer je že 
veliko certificarnih izolacijskih podje-
tij in ti lahko potrdijo vse prednosti 
sistemske garancije Armaflex. V teh 
državah sta kvaliteta izolacij in kvali-
tetna instalacija na prvem mestu. 

V ostalih državah pa se glede na 
povečano povpraševanje po usposa-
bljanju/certificiranju  izolaterjev mi-
selnost tudi na tem področju spre-
minja na bolje.  Za možnost tečaja/
certificiranja prosim pokličite:

Milivoj Stanovnik, 
Application Engineer/Certification
mob.: 041/ 635 991, 
email: mile.stanovnik@armacell.com

Lahko se tudi prijavite pri vašem do-
bavitelju Armaflex izolacij. 

Armacell Switzerland AG · Brunnmatt 522 · CH-6264 Pfaffnau 
Informacije na voljo pri Vaših distributerjih ali - Milivoj Stanovnik
tel/faks 01/ 427 23 04 . GSM 041/ 63 59 91
www.armacell.com · www.armacell.si · e-mail: mile.stanovnik@armacell.com

Vi želite  da izolacijski sistem zagotavlja dolgoročno zanesljivost, varno požarno klasifikacijo in nadzorovane tehnične 
karakteristike, potem je Armacell pravi naslov.Vi želite da vam usposobljeni instalaterji/izolaterji profesionalno 
izolirajo sistem in dodatno poskrbijo za čisto okolje, potem je izbira Armacella prava rešitev.

AF/Armaflex Microban & Armafix AF zdaj z  do 10 letno sistemsko garancijo. 

Edinstveno. Trojna zaščita
Aktivna antimikrobna zaščita - 10letna sistemska garancija - Evrorazred B-s3,d0

A
F/
A
rm
afl 

ex & Armafi x AF

+  10 letna gara
ncija

  +

Armacell je proizvajalec tehničnih pen in vodilni 

na trgu fleksibilnih tehničnih izolacijskih materia-

lov. V finančnem letu 2010 je firma imela okoli  

427 mio € bruto letnega prometa. Skupina podjetij 

ima 18 tovarn v 12 državah. Sedež podjetja je v 

Münsteru, Nemčija. Neodvisno od ARMAFLEXa, 

vodilne znamke na področju fleksibilnih tehničnih 

izolacij, približno 2,500 zaposlenih firma proizvaja 

tudi termoplastične izolacijske materiale, obložne 

sisteme za izolacije, posebne pene za različne 

industrijske aplikacije, šport in prosti čas. Ostale 

informacije o podjetju so na voljo tudi na 

www.armacell.com. 
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Stare naprave, ki še vedno v ne-
kem kotu opravljajo svojo nalogo, so 
pogosto vzrok za visoko porabo elek-
trične energije.

Dober primer za to je obtočna čr-
palka v vašem sistemu ogrevanja. 
Črpalka obratuje okoli 6.000 ur letno. 
To pomeni 10 % letne porabe električ-
ne energije  4-članskega  gospodinj-
stva – skritega in neopaznega v kleti.

Nove visoko učinkovite obtoč-
ne črpalke kot je GRUNDFOS ALPHA 
2, z energijsko oznako A rabi do 80% 

manj električne energije in lahko le-
tno privarčuje več sto evrov pri stro-
ških za električno energijo.  »Kratek 
moment« v vaši kurilnici se vam lah-
ko obrestuje.

Od dobrega na boljše!
Sodoben dizajn in kompaktna 

zgradba sta najhitreje opazni karak-
teristiki obtočne črpalke Alpha2.

Vgrajena elektronika, popolno-
ma nova zgradba motorja in revolu-
cionarna AUTOADAPT tehnologija pa 
dajejo tej energijsko varčni črpalki še 
dodatne prednosti, ki so očem na prvi 
pogled skrite.  

Kombinacija frekvenčnega pre-
tvornika, tehnologije permanentne-
ga magneta in kompaktnega statorja 
uvršča obtočno črpalko Alpha2 v sam 
vrh energijske lestvice, v energijski 
razred a.

Kompaktna zgradba z vgrajeno 
elektroniko v notranjosti črpalke, ji 
omogoča enostavno vgradnjo tudi v 
tesnih prostorih.

Tovarniške nastavitve aUToA-
DAPT bodo avtomatsko uravnavale 
optimalno udobje in minimalno po-
rabo energije.

Alpha2 ima priročen vtič za eno-
stavno priključitev na napajanje, lEd 
prikazovalnik, ki kaže trenutno po-
rabo energije, funkcijo nočnega zni-
žanega delovanja, ki še dodatno 
niža porabo energije v ogrevalnem 
sistemu na minimum.

Ta visoko kakovostna in zane-
sljiva obtočna črpalka je narejena iz 
izbranih materialov, ki omogočajo 
dolgo življenjsko dobo ter možnost 
reciklaže. 

varčEvanjE z 
EnErgijo ni EnosTavno – 
ali Pač ?
V večini gospodinjstev se 
skriva veliko možnosti za 
varčevanje z električno 
energijo. Žal večina pogosto 
ne ve, kje lahko še išče 
prihranke.

Slika 1: Primer vgrajene varčne črpalke Grundfos Alpha 2 v običajnem gospodinjstvu
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Ali ste že preverili kakšne črpalke uporabljate 

pri vas doma? 

Čas je, da preverite in preklopite na Grundfos 

AUTOADAPT , ki omogoča največje prihranke.

Več informacij o izdelkih poiščite na 

www.grundfos.si

Varčujte s funkcijo AUTOADAPT

Vedno obstajata dve strani, ki odločata o nakupu: učinek  
na okolje in cena. V našem primeru pa sta trajnostni razvoj 
in ekonomičnost neločljiva, saj se hkrati varčujeta energija 
in denar.

Srce in razum bosta izbrala ener-
gijsko varčno Grundfos Alpha2 obtoč-
no črpalko v energijskem razredu A.

Alpha2 omogoča uravnoteženje 
kratkoročnih ekonomskih ciljev z dol-
goročno odgovornostjo do okolja.

Slika 2: Večje število vgrajenih črpalk Grundfos Alpha 2 v bolnišnici
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Večina večstanovanjskih in poslov-
nih stavb stroške ogrevanja še vedno 
deli po kvadraturi ogrevane površine, 
kar ni pravično in ne spodbuja učinko-
vitega ravnanja z energijo. Z uvedbo 
delitve ter obračuna stroškov po po-
rabi, so uporabniki stavb motivirani za 
manjšo porabo energije, ki se lahko, z 
izvedbo ukrepov s kratkim vračilnim 
rokom, zmanjša za 20 do 30 %.

Anketa, izvedena v sklopu modu-
la Raziskave energetske učinkovitosti 
Slovenije REUS 2010 je pokazala, da 
več kot četrtina stanovalcev v večsta-
novanjskih stavbah, še ni bila sezna-
njena z uvajanjem delitve in obraču-
navanjem stroškov za ogrevanje po 
dejanski porabi, ki bo obvezna po 1. 
oktobru 2011. Dve tretjini sta to infor-
macijo že zasledili, 8 % pa jih je delil-
nike že vgradilo. 

Ti podatki so Ministrstvo za go-
spodarstvo spodbudili, da je pripra-
vilo informacijsko kampanjo »Plačam 
kolikor porabim«, ki se je začela v dru-
gi polovici junija 2011. Usmerjena je 
na lastnike in uporabnike stanovanj 
ter poslovnih prostorov v stavbah, ki 
imajo štiri ali več enot. Po načrtu pa 
je v kampanjo vključeno tudi infor-
miranje in spodbujanje k sodelova-

nju ključnih udeležencev v postopku 
uvajanja delitve ter obračunavanja 
stroškov. To so predvsem upravni-
ki stavb, monterji delilnikov, izvajalci 
delitve in izvajalci obračuna stroškov 
za ogrevanje ter pripravo tople vode. 
Dne 23. 6., je v sklopu kampanje na 
GZS v Ljubljani potekalo informativ-
no srečanje, namenjeno upravnikom 
stavb, ki ga je v sodelovanju z MG, or-
ganizirala Zbornica za poslovanje z 
nepremičninami pri GZS.

Lastniki in uporabniki stanovanj-
skih ter poslovnih enot bodo po po-
šti prejeli brošuro, ki na kratko pov-
zema ključne korake uvedbe delitve 
in obračunavanja stroškov za ogre-
vanje po dejanski porabi. Ključni ko-
raki so predvsem izbira in vgradnja 
delilnikov, odčitavanje in delitev ter 
obračunavanje stroškov. Pogoj pa 
je skupni dogovor lastnikov stavbe, 
ki naj bi vključeval tudi sodelovanje 
strokovnjaka. Lastnike in uporabni-
ke stanovanjskih ter poslovnih enot, 

na obvezno delitev stroškov za ogre-
vanje, opozarjajo tudi plakati, ki jih 
bodo na vhodih razobesili upravniki 
stavb. Podrobnejše informacije, se-
znami izvajalcev, primeri dobre pra-
kse in odgovori na pogosta vprašanja 
so dosegljivi na spletni strani www.
delitevstroskov.si. Na spletno stran pa 
bodo usmerjali tudi oglasi v tiskanih 
in spletnih medijih.

Pavšalno plačevanje toplote po 
ogrevani površini ne spodbuja učin-
kovitega ravnanja z energijo, ki je 
nujno potrebno iz okoljskih in ener-
getskih razlogov. Poraba energije 
v Sloveniji namreč iz leta v leto na-
rašča. Zato je Ministrstvo za gospo-
darstvo kot cilj kampanje opredelilo 
tudi spodbujanje učinkovitega rav-
nanje z energijo v večstanovanjskih 
in poslovnih stavbah s štirimi ali več 
enotami. Zaradi doseganja čim bolj-
ših rezultatov pri zmanjšanju pora-
be energije, informacijska kampanje 
poteka v sodelovanju s kontinuira-

»Plačam kolikor 
Porabim«
Informacijsko kampanjo 
»Plačam kolikor porabim« je 
spodbudilo Ministrstvo za 
gospodarstvo, da bi pospe-
šilo pravilno uvajanje delitve 
in obračunavanja stroškov 
za ogrevanje po dejanski 
porabi. 
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NE PLAČUJEM 
 ZA SOSEDA!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Plačevanje ogrevanja po porabi je pravičnejše, obenem pa uporabnike spodbuja k 
nižanju stroškov in varovanju okolja. Delitev in obračun stroškov za ogrevanje po 
porabi bo s 1. 10. 2011 postalo obvezno za vse večstanovanjske in poslovne stavbe 
s štirimi ali več enotami. Več informacij na: www.delitevstroskov.si

PLAČAM KOLIKOR PORABIM

 ZZZZAA 
PPllP ačevanj
nniižžanju st
popoop rrabi bo
sss ššttš irimi a

no kampanjo »Energija si, bodi učin-
kovit«, ki jo že več let izvaja HSE in 
agencija Informa Echo, v sodelova-
nju s člani Mreže poslovno-družbene 
koristnosti Sinergija. Po anketi modu-
la raziskave REUS, bo kar dve tretji-
ni stanovalcev po uvedbi delilnikov 
varčevalo z energijo. Na spletni stra-
ni www.delitevstroskov.si so siste-
matično predstavljeni številni ukrepi 
učinkovitega ravnanja in varčevanja 
z energijo.

Delitev in obračun stroškov za 
ogrevanje po dejanski porabi je za-
konsko predpisana. V skladu s 94. 

členom Energetskega zakona se v 
večstanovanjskih stavbah in drugih 
stavbah z najmanj štirimi posame-
znimi deli, ki se oskrbujejo s toploto 
s skupnim sistemom za ogrevanje, 
stroške za ogrevanje in toplo vodo 
obračunava v pretežnem delu na 
osnovi dejanske porabe toplote.

Podrobnosti delitve in obračuna 
stroškov za toploto za ogrevanje ter 
pripravo tople vode, ureja Pravilnik o 
načinu delitve in obračunu stroškov 
za toploto v stanovanjskih stavbah ter 
drugih stavbah z več posameznimi 
deli (Ur. l. RS, št. 7/2010). Delitev dru-

gih stroškov za toploto ureja Pravilnik 
o upravljanju večstanovanjskih stavb 
(Ur. l. RS, št. 60/2009).

Lastniki stanovanjskih in poslov-
nih enot so preko brošure in spletne 
strani usmerjeni tudi na subvencije, ki 
jih za to področje razpisuje Eko sklad. 
Informacije o možnostih pridobitve 
finančnih spodbud za izvedbo ukre-
pov za zmanjšanje rabe in stroškov 
za energijo ter rabo obnovljivih virov 
energije v stavbah, najdete na spletni 
strani Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada, www.ekosklad.
si/html/razpisi/main.html. 

Energija plimovanja spada 
med obnovljive vire energije, ven-
dar je zaenkrat slabo izkoriščen vir. 
Plimovanje je periodično odzivanje 
vodovja, ozračja in trdne zemeljske 
skorje na motnje v zemeljski težnosti, 
ki jo povzročata privlačni sili Sonca 
in Lune. Plimovanje ne zajema le vo-
dovja, temveč tudi skorjo in celotno 
ozračje. Plimski generatorji, ki izko-
riščajo energijo plimovanja, so raz-
meroma nova tehnologija, ki deluje 
na podoben način kot vetrni genera-
torji. Predpogoj delovanja je seveda 
najti ustrezno mesto, kjer so vodni to-
kovi in način plimovanja ustrezni. Že 
dejstvo, da je voda 832-krat gostejša 
od zraka, navaja, da je izraba energije 
plimovanja, ki jo proizvaja generator, 

bolj enakomerna in zato seveda za-
nesljiva energija. Primerna območja 
za koriščenje plimovanja so območja 
s hitrimi tokovi, okoli rtov in otokov, 

vhodi v reke... Razliko med plimo in 
oseko imenujemo bibavica. Najboljša 
in najlažja izvedba za koriščanje ener-
gije plimovanja je, da pregradimo za-

liv in izkoriščamo razliko med plimo in 
oseko. Prednost te energije bibavice 
je, da se s tem postopkom ne obre-
menjuje okolja. Vendar pa je pro-

blem ta, da je malo primernih mest 
(le okrog 30 zalivov na svetu), obe-
nem pa so takšne elektrarne dražje 
od klasičnih. 

ovE: Energija plimovanja 

Energija plimovanja
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Danes je zavedno ravnanje z energijo samoumevno. 
Pojemajoči viri in stalne podražitve energentov so posta-
vljeni nasproti veliki potrebi po udobju, saj si udobje v domu 
velikokrat ustvarimo prav s toploto. Da bi lahko to zagoto-
vili po sprejemljivih cenah, postaja učinkovitost ogrevalnih 
naprav vedno pomembnejša. Kompaktna zgradba kom-
ponent ogrevalnega sistema, z vedno tanjšimi stenami in 
manjšim premerom cevi, sicer zagotavljajo majhno porabo 
energije in optimalen prenos toplote, a hkrati zvišujejo ob-
čutljivost komponent na zunanje vplive. Pri tem je bistve-
nega pomena predvsem kakovost ogrevne vode, saj odlo-
čilno vpliva na trajnost in izkoristek celotnega ogrevalnega 
sistema.

Kakovost ogrevne vode je v celotnem življenskem ob-
dobju ogrevalne naprave pomembna z naslednjih vidikov:

Zaščita pred vodnim kamnom: ohranjanje 
energetske učinkovitosti

Nastanek oz. nalaganje vodnega kamna pomeni nasta-
janje trdovratnih oblog kalcijevega karbonata na vseh po-
vršinah, ki prihajajo v stik z vodo. Do nalaganja vodnega 
kamna pride s segrevanjem vode z veliko koncentracijo kal-
cijevega hidrogenkarbonata, ki se odraža v količini mine-
ralnih snovi v vodi, to pa zaznamo z merjenjem skupne tr-
dote vode. Tako je pri vodi z višjo skupno trdoto, nevarnost 
za nastajanje vodnega kamna bistveno večja, kot pri vodi z 
nižjo skupno trdoto.

V primerjavi s korozijo, so pri nastajanju vodnega kamna, 
lastnosti materiala drugotnega pomena. Za količino nasta-
lega vodnega kamna sta odločilna predvsem sestava vode 
in način njene uporabe ter obratovanja toplotnega sistema.

Pri načinu obratovanja so pomembni temperatura, po-
vršina delov, ki so v stiku z vodo, in prostornina naprave – 
večja ko je količina vode, več mineralnih snovi lahko tvori 
vodni kamen, do nastanka katerega pride pri temperaturah 
nad 60°C. Pri napravah z veliko prostornino, npr. z vmesnim 
hranilnikom in majhno površino za prenos toplote, so po-
goji za nižanje energetske učinkovitosti lahko hitro doseže-
ni. Že 1 mm debela plast apnenca na grelni površini, prenos 
toplote poslabša za do 20 %.

Za ohranjanje energetske učinkovitosti se evropski pro-
izvajalci ogrevalnih kotlov, pri pripravi vode za polnjenje 
ogrevalnih sistemov, ravnajo po smernicah, kot so na pri-
mer nemški VDI 2035 Blatt 1. V skladu s tem dokumentom, 
je dopustna skupna trdota vode za polnjenje in dolivanje, 
odvisna od skupne ogrevalne zmogljivosti in specifične pro-
stornine naprave po tabeli 1.

Zahtevam teh smernic je mogoče razmeroma prepro-
sto ugoditi z napravami za mehčanje vode, kjer se kalcije-
vi in magnezijevi ioni zamenjajo z natrijevimi ioni. Zaščita 
pred nastajanjem vodnega kamna in optimalna energetska 
učinkovitost bi bila sicer zagotovljena, a je morda bolj pri-
poročljivo polnjenje ogrevalnega sistema z demineralizira-
no (popolnoma razsoljeno) vodo - razlogi so opisani v na-
daljevanju. Ogrevalnega sistema in predvsem površine za 
prenos toplote namreč ni potrebno zaščititi le pred nasta-
janjem vodnega kamna, temveč tudi pred korozijo oziroma 
pred nastankom usedlin.

Zaščita pred korozijo: ohranjanje  
učinkovitosti in vrednosti

Če je zaščita pred nastajanjem vodnega kamna, z ustre-
zno odpravo povzročiteljev trdote, še razmeroma prepro-
sta, je zaščita pred korozijo precej kompleksnejša. Vprašanje 
če in v kakšnem obsegu je protikorozijsko zaščito potrebno 
vzpostaviti, je odvisno predvsem od uporabljenih materia-
lov in še zlasti od vsebnosti kisika v ogrevni vodi.

Korozija ne povzroča le očitnih poškodb ogrevalnega 
sistema, ki jih sicer lahko odpravimo z zamenjavo kompo-
nent. Povzroča tudi skrito nastajanje usedlin in oblog, ki 

EnErgETska UčinkoviTosT 
in oHranjanjE vrEdnosTi
Kakovost ogrevne vode je odločilni dejavnik za dolgo življenjsko 
dobo ogrevalne naprave in optimalen prenos toplote.

Tabela 1: dopustna skupna trdota vode za ogrevanje po VDI 2035

<50 l/kW
>50 l/kW<20 l/kW

<16,8 °dH

<11,2 °dH

<8,4 °dH

<0,11 °dH

<11,2 °dH

<8,4 °dH

<0,11 °dH

<0,11 °dH

<0,11 °dH

<0,11 °dH

<0,11 °dH

<0,11 °dH

<50 kW

50-200 kW

200-600 kW

>600 kW

 Ogrevalna >20 l/kW
  moč

Skupna trdota (°dH)
glede na količino vode v sistemu
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enako, kot plasti apnenca, zmanjšajo energetsko učinkovi-
tost. Zmanjšanje ogrevalne kapacitete talnega ogrevanja 
in radiatorjev, je namreč lahko posledica prav korozijskih 
usedlin.

Ukrepi za preprečevanje korozije oziroma za občutno 
zmanjšanje hitrosti korodiranja so sledeči:

1. Zmanjšanje vsebnosti kisika v ogrevni vodi
Če zaprtega ogrevalnega sistema ne praznimo in pol-

nimo prepogosto, korozija razmeroma hitro porabi kisik, ki 
vstopi v sistem. Problematične so naprave s stalnim vno-
som kisika. Vzroke zanj gre iskati v sistemih talnega ogre-
vanja iz difuzijsko neodpornih plastičnih cevi ali nepravilno 
dimenzioniranih oziroma pokvarjenih ekspanzijskih poso-
dah. Pogost vzrok za stalno vstopanje kisika v napravo, je 
tudi nadtlak.

Medtem, ko dela vnosa kisika zaradi kakovosti materiala 
praktično ne moremo spremeniti, lahko preprečimo doda-
ten vnos in izvedemo ukrepe za znižanje koncentracije, ozi-
roma odstranjevanje obstoječega kisika.

2. Zmanjšanje prevodnosti ogrevne vode
Če kisik v vodi smatramo kot »hranilo« za korozijo, po-

tem hitrost korozijskih procesov določa predvsem vsebnost 
mineralnih snovi oz. soli v vodi (prevodnost). Zato smernice 
VDI 2035 razlikujejo, med obratovanjem ogrevalne napra-
ve z vodo z visoko koncentracijo mineralnih snovi in tako z 
nizko. Iz česar izhaja, da bi morala biti vsebnost kisika pri vi-
soki koncentraciji mineralnih snovi nižja, kot pri vodi z nižjo 
koncentracijo.

V nasprotju z običajnimi napravami za mehčanje vode, 
delujeta pri pripravi demineralizirane (popolnoma razsolje-
ne) vode dva ionska izmenjevalnika. Pri tem procesu se ani-
oni (npr. hidrogenkarbonat, kloridi, sulfati) in kationi (npr. 
kalcij, magnezij) zamenjajo s hidrogenskimi (H+) in hidro-
ksidnimi ioni (OH-), ki se vežejo z vodo. S tem dobimo sto-
pnjo trdote 0,0001 °dH in prevodnost, manjšo od 1 µS/cm. 
Polnjenje naprave z demineralizirano vodo ima torej pred-
nost, da z njim ne preprečimo zgolj poškodb zaradi vodne-
ga kamna v trdi vodi, temveč upoštevamo tudi pomembne 
dejavnike v korozijskih procesih.

Pozitiven učinek obratovanja z demineralizirano vodo 
(majhna prevodnost) je razviden iz slike 1. Po tej sliki prevo-
dnost pomembno vpliva na hitrost razvoja korozije. Na tem 
mestu velja omeniti, da ima običajna pitna voda visoko kon-
centracijo mineralnih snovi in torej velja za trdo. 

Dodatna prednost odstranitve anionov v pripravi demi-
neralizirane vode je tudi ta, da se odstranijo tudi sulfati in 
kloridi, ki lahko povzročijo razjede celo na žlahtnih kovinah. 
Trenutno veljavna različica VDI 2035 še ne navaja mejnih vre-
dnosti za koncentracijo mineralnih snovi – tu so bili hitrej-
ši Avstrijci, s trenutno veljavnim ÖNORM H 5105-1, ki pravi, 
da na povečano korozivnost vpliva vsebnost kloridov že od 
30 mg/l naprej.

Ponovno velja omeniti, da običajna pitna voda velja za 
uravnoteženo in torej z minerali bogato. Tako je na primer 
prevodnost vode za oskrbo lokacije Ljubljana- Šentvid tre-
nutno 550 µS/cm, v Mariboru (vodni vir Vrbanski plato, vtoč-
no mesto 1) pa 546 µS/cm.

3. Optimalna vrednost pH ogrevne vode
Poleg čim manjše prevodnosti (uporaba vode z nizko 

koncentracijo mineralnih snovi), je odločilnega pomena še 
vrednost pH. Tu je bazično območje vrednosti pH (priporo-
čeno 8,2–10) ugodno za materiale, ki vsebujejo železo ozi-
roma baker. V primeru aluminija, kot npr. Pri toplotnem iz-
menjevalniku izpušnih plinov pri kondenzacijskem kotlu, 
vrednost pH 9 ne bi smela biti prekoračena. Spodnja meja 
je 8,2, saj kovine v tem območju pH v stiku z vodo tvorijo in 
tudi ohranjajo stabilne zaščitne plasti, ki predstavljajo na-
ravno protikorozijsko zaščito kovin.

Tabela 2: dopustna vsebnost kisika v odvisnosti od prevodnosti po VDI 2035

mg/l
8,2 - 10

0,02Vsebnost kisika max.  <0,1
El. prevodnost pri 25° µS/cm <100 100-1.500

pH vrednost pri 25°C
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čistoče in lebdeči delci se izločijo, razgradijo pa se celo del-
ci rje in blata. Čista voda z optimalno vrednostjo pH je tako 
zagotovljena dolgoročno in brez dragega nadzora.

Naprave Elector predstavljajo idealno kombinacijo za 
vzdrževanje kakovosti oz. trdote in prevodnosti mehčane 
vode. Stabilizacija in ohranjanje vrednosti pH (maks. 9,5 ob 
uporabi demineralizirane vode) se ne izvaja z alkalizacijski-
mi sredstvi, pač pa z elektrokemično reakcijo, v kateri nasta-
ja magnezijev hidroksid. Prednost te kombinacije je izjemno 
nizka topnost magnezijevega hidroksida v vodi (0,0009 g/l), 
zaradi česar ne pride do nepotrebnega in nenadzorovane-
ga raztapljanja magnezijeve žrtvene anode in posledično 
naraščanja prevodnosti. S tem je omogočeno obratovanje 
ogrevalne naprave z alkalno vodo in malo raztopljenimi mi-
neralnimi snovmi ter neprestanim nižanjem koncentracije 
raztopljenega kisika.

Povzetek
Ohranjanje energetske učinkovitosti in vrednosti inve-

sticije z uporabo ustrezne ogrevne vode je zelo pomembna. 
Za njeno pravilno pripravo so odločilni uporabljeni materiali 
in način obratovanja ogrevalne naprave. Visoke vrednosti iz 
smernic, kot so VDI 2035, je v praksi pogosto težko doseči 
– kljub temu pa dajejo orientacijo v smislu tolerančnih mej-
nih vrednosti pri pripravi vode za polnjenje. Kombinacija de-
mineralizirane vode in naprave za elektrokemično pripravo 
vode z optimalnimi vrednostmi, omogoča preprosto ter var-
no zaščito ogrevalne naprave in sistema pred poškodbami 
zaradi vodnega kamna in korozije. Kljub temu je za izpolnje-
vanje jamstvenih pogojev potrebno upoštevati tudi more-
bitna navodila proizvajalca ogrevalne naprave.

Več informacij na:
http://www.elector-gmbh.de
http://www.aqua-fair.si
ali na GSM: 040/737 070

Kaj je treba vedeti o vrednosti pH
Upoštevanje vrednosti pH je zelo pomembno. Če vodo 

za polnjenje ogrevalnega sistema zmehčamo, lahko njena 
naravna alkalnost, z vsebnostjo natrija, že po nekaj tednih 
naraste nad pH 9. V mnogih primerih pride ob prisotnosti 
hidroksidnih ionov do nastajanja natrijevega hidroksida, 
ki lahko na kovinskih površinah povzroči lokalne vrednosti 
do pH 14. To pa lahko povzroči poškodbe zaščitnih plasti in 
lokalno korozijo.

Pri polnjenju ogrevalnega sistema z demineralizirano 
vodo, je pri vrednosti pH ključnega pomena pravilna nasta-
vitev ionskega izmenjevalca. Dokler ima pripravljena voda 
prevodnost <10 µS/cm, je vrednost pH v nevtralnem obmo-
čju 7. Če prevodnost naraste, je vzrok pogosto v tem, da je 
anionski izmenjevalec izrabljen. Posledica tega je sicer nižja 
trdota, vendar vrednost pH pade v kislo območje, saj oglji-
kove kisline ni več mogoče odstraniti.

Če je naprava napolnjena s pravilno pripravljeno demi-
neralizirano vodo, se vrednost pH po kratkem času v odvi-
snosti od preostalih snovi, ki so ostale v napravi, uravna, saj 
se te snovi raztopijo tudi v popolnoma demineralizirani, ozi-
roma ultra čisti vodi. To lahko povzroči težave v primerih, če 
je bil ogrevalni sistem čiščen s kislinami. Če je bil ogrevalni 
sistem pred tem napolnjen z vodo iz mestnega vodovoda, 
lahko sklepamo, da se v njem še nahajajo povzročitelji trdo-
te, zaradi katerih se bo vrednost pH stabilizirala v območju 
8,2. Popolnoma demineralizirana voda kljub temu ni porok 
za preprečitev kislinskih reakcij v ogrevalnem sistemu.

Ukrep, ki ga priporoča nemška TÜV-Süd, je mešanje obi-
čajne vodovodne vode in popolnoma demineralizirane 
vode v ustreznem razmerju. S tem postopkom je mogoče 
prevodnost in trdoto vode za polnjenje nastaviti na žele-
no vrednost. Za samodejno stabilizacijo vrednosti pH je v 
vodi še dovolj povzročiteljev trdote, a je lahko metoda pro-
blematična, če voda vsebuje večje koncentracije kloridov ali 
sulfatov.

Vrednost pH je pri obeh postopkih mogoče vzdrževati 
s stabilizatorji pH, kar pa zahteva poznavanje takšnih sred-
stev in nenehen nadzor.

Osnovna zaščita z elektrokemično  
pripravo vode

Druga zelo praktična možnost za zmanjšanje tveganja 
korozije v ogrevalnem sistemu je uporaba naprave za ele-
ktrokemično pripravo vode. Protikorozijska zaščita z elek-
trokemično pripravo vode je postopek, poznan iz štiride-
setih let prejšnjega stoletja in ga podjetje Elector gmbH iz 
Nemčije s pridom uporablja že več kot 20 let.

Protikorozijske naprave Elector so reakcijske posode, na-
menjene za fiksno vgradnjo v ogrevalni sistem. Stalna ka-
kovost ogrevne vode je zagotovljena s pomočjo elektroke-
mičnih reakcij – vrednost pH in prevodnost se stabilizirata, 
sproščeni agresivni plini (npr. kisik) se vežejo, sproščene ne-

Slika 2 – Electorjeva protikorozijska naprava za ogrevalne sisteme)
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Na gmajni 17A, 1234 Mengeš • T: 041 460 380
www.ekovit.si • info@ekovit.si

NAPRAVE ZA OGREVANJE IN PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE,
TOPLOTNE ČRPALKE IN PREZRAČEVALNI
SISTEMI,
FOTOVOLATIKA IN SOLARNI SISTEMI,
SOLARNA ULIČNA RAZSVETLJAVA BREZ
ELEKTRIČNE NAPELJAVE.

N
OVO

OBIŠČITE NAS NA SEJMU DOM NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI OD 8. DO 13. 3. 2011

•

•

•
•

Kogeneracija je skupna 
proizvodnja električne (in/ali 
mehanske) energije ter kori-
stne toplotne energije v istem 
procesu, iz istega vira primar-
ne energije. Obsega vrsto teh-
nologij, vendar vedno vključuje 
generator električne energije in 
sistem za rekuperacijo toplote. 
V literaturi in praksi se namesto 
izraza kogeneracija uporablja 
tudi izraz CHP - kombinacija to-
plote in električne energije  ali 
skupna energija. 

Koristi, ki jih prinaša ko-
generacija, so za vsako drža-
vo pomembne, saj se s sopro-
izvodnjo toplote in električne 
energije v primerjavi s termo-
elektrarno, poraba goriva po-
membno zniža, zniža se tudi 
emisija ogljikovega dioksida, 
celotni izkoristek energije pa 
je večji. Večje naprave se v pra-
ksi uporabljajo že dalj časa, vse 
bolj aktualne pa postajajo mi-
kro-kogeneracijske naprave, 
namenjene tudi gospodinj-

stvom in manjšim poslovnim 
enotam.

Mikro-kogeneracijsko na-
pravo  poganja motor na raz-
lične vrste goriva, elektrika, ki 
se ob tem proizvaja, pa se lah-
ko oddaja v omrežje ali pora-
bi za lastne potrebe. Sistem je 
zasnovan za uporabo v gospo-
dinjstvih ali manjših poslovnih 
objektih kot bivalentni način 
delovanja, saj ima za pokriva-
nje toplotnih konic dodatno 
vgrajen rezervni vir ogrevanja. 
Celoten sistem poleg ogrevanja 
prostorov zagotavlja tudi pri-
pravo tople sanitarne vode. Pri 
tem sistemu je potrebno za za-
gotovitev shranjevanja toplote 
vgraditi vmesni zalogovnik.

Porabnik, ki se odloči za 
vgradnjo kogeneracijske na-
prave, predvidoma še naprej 
porablja približno enake količi-
ne energije, dosegel pa bo eko-
nomske prihranke. Prihranek je 
odvisen od razmerja, cene ele-
ktrične energije in cene goriva 

za soproizvodnjo ter cene po-
strojenja. Večja kot je razlika 
med cenama energentov, večji 
bodo prihranki in krajša bo vra-
čilna doba investicije. 

Prihranek najlažje prikaže-
mo na primeru. Če gospodinj-
stvo letno porabi 4.000 m

3
 pli-

na, mora zanj odšteti ok. 2.200 
EUR, pri tem pa bi s kogene-
racijsko napravo proizvedel 
10.000 kWh električne energi-
je, za kar bi mu država plača-
la ok. 2.300 EUR. Možne so tudi 
druge oblike poslovnega sode-
lovanja, npr. oskrba s toplotno 
energijo, ko dobavitelj na svo-

je stroške postavi kogeneracij-
sko napravo, stranka pa doba-
vitelju mesečno plačuje stroške 
toplote, ki so nižji od cene ener-
genta, ki bi ga sicer plačevala 
stranka.

Proizvodnja ElEkTrikE 
in ToPloTE v vašEm domU 
(kogEnEracija)

Ekowatt
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Fasadni sistemi JUBIZOL - 
za odlično toplotno zaščito 
fasade 

Tudi jeseni lahko še pravočasno 
poskrbite za primerno toplotno zašči-
to fasade! S fasadnimi sistemi Jubizol, 
za katere JUB nudi kar 10-letno ga-
rancijo, boste letno prihranili več kot 
40 odstotkov energije! Pozimi boste 
občutno znižali stroške ogrevanja, po-
leti pa prihranili pri stroških hlajenja. 
Vsi fasadni sistemi jUbizol imajo 
evropsko tehnično soglasje (ETA), ki 
ob pravilnem vzdrževanju jamči za 
popolno funkcionalnost sistema še 
najmanj 25 let.

Odlika fasadnega sistema JUBIZOL 
je, da je osnovni omet z zaključnimi za-
ščitnimi in dekorativnimi sloji vgrajen 
neposredno na toplotnoizolacijsko 

oblogo. Pomembno je le, da je fasa-
da profesionalno izvedena in primer-
no vzdrževana. Izbirate lahko med sis-
temi STANDARD, NATUR, COMFORT in 
PREMIUM. Razlike med njimi so v izbi-
ri vrst izolacijskih plošč in kombinaciji 
lepil ter dekorativnih ometov. 

Linija JUB Decor
Na sejemskem prostoru bomo iz-

postavili zanimivo in poučno demon-
stracijo dekorativnih tehnik z izdelki 
jUb decor ter vam pokazali, kako pre-
prosto lahko v prostorih vašega doma 
uporabite naše dekorativne nalepke 
in šablone. 

Naši demonstratorji vas bodo nau-
čili pravilnega nanašanja barv in pra-

jUb žE Tradicionalni 
razsTavljavEc na sEjmU 
mos 
Sejem MOS, 7.-14. september 2011, hala L, razstavni prostor številka 34

Na mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju se tudi tokrat 
predstavljamo s celovito 
ponudbo izdelkov iz našega 
proizvodnega programa. 
Poleg predstavitve naših 
fasadnih sistemov Jubizol 
posebno pozornost  
namenjamo še dekorativni 
obdelavi notranjih površin 
in zunanjim barvam ter 
ometom. 

JUB-ov arhitekt  
svetovalec in izdelava 
barvne študije

Za tehnična vprašanja o izved-
bi fasade lahko pokličete tudi na 
brezplačno telefonsko številko 080 
15 56 ali pišete na info@jub.si. Za 
izdelavo barvne študije pokliči-
te arhitekta svetovalca na 01/ 588 
4339. Ob naročilu fasade JUBIZOL 
je barvna študija brezplačna! 
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vilne uporabe izdelkov za dekorativ-
no obdelavo prostorov. Predstavili 
vam bomo marmorin, akrilni kit, s 
katerim  obdelane ploskve lahko do-
bijo podobo izbrane teksture kamna, 
usnja, platna ali lesa. Za slikovite, ži-
vopisne in fantazijske obdelave zi-
dnih površin v stanovanju bo pravšnji 
akrilni gel artcolor, lazurno barvo s 
prosojnim učinkom jubosil antik pa 
lahko uporabite za dekorativno bar-
vanje na notranjih in fasadnih zidnih 
površinah. 

Za vse tehnične 
informacije vam bodo 
na voljo naši strokovnjaki 
iz tehnično informativne 
službe JUB.  
Vljudno vabljeni!
Več informacij najdete na: 
www.jub.eu
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najzahtevnejšimi standardi kakovo-
sti in varovanja okolja. Kakovost in 
prijaznost izdelkov, tako uporabniku 
kot okolju, sta temeljni usmeritvi po-
slovne politike podjetja JUB. Pri načr-
tovanju in uvajanju novih tehnologij 
ter proizvodov stremimo k doseganju 
najvišjih zahtev za kakovost izdelkov, 
pri čemer upoštevamo načela varo-
vanja okolja in izbiramo surovine ter 
materiale, ki v najmanjši možni meri 
obremenjujejo okolje in škodujejo 
uporabniku. Zavedamo se, da okoljski 
marjetici potrošniki v srednji Evropi 
vedno bolj zaupajo, to pa je tudi trg, 
na katerem želimo postati vodilni po-
nudnik barv in ometov. 

Pri nas je za podeljevanje okolj-
ske marjetice pristojna Agencija 
Republike Slovenije za okolje (ARSO), 
ki jo izdaja na podlagi pogojev, dolo-

čenih s predpisi Evropske unije. ARSO 
je obenem tudi odgovoren za prever-
janje ustreznosti proizvedenih izdel-
kov in vse ustrezne dokumentacije v 
postopkih pridobivanja tega certifika-
ta. Adriana Viler Kovačič, namestnica 
direktorja agencije na Ministrstvu za 
okolje in prostor, je na prireditvi pove-
dala: » Sistem za podeljevanje znaka 

drUžba jUb Pridobila 
EvroPsko okoljsko 
marjETico za barvE jUPol 
jUnior

Dol pri Ljubljani, 24. avgusta 2011 
-  Družba JUB, pri nas poznana kot naj-
starejša proizvajalka zidnih barv, je v 
mesecu juliju kot prva v svoji panogi 
v Sloveniji, pridobila pravice za upo-
rabo oznake »okoljska marjetica« ozi-
roma Ecolabel- znaka za okolje ES - 
za svojo notranjo zidno barvo Jupol 
Junior. Okoljsko marjetico v Evropski 
Uniji podeljujejo tistim proizvajalcem 
barv in premazov, ki izpolnjujejo viso-
ke okoljske standarde in pri proizvo-
dnji ter uporabi svojih izdelkov, zago-
tavljajo najmanjše možne negativne 
vplive na okolje.   

Štefan Hoyer, predsednik uprave 
Skupine  JUB-H d.d., je na slovesnosti 
ob uradni podelitvi tega ekološkega 
certifikata poudaril: »V JUB-u z okolj-
sko marjetico dokazujemo doseganje 
skladnosti naših barv Jupol Junior z 

Štefanu Hoyerju, predsedniku uprave Skupine 
JUB holding, je certifikat Ecolabel uradno podelila 
Adriana Viler Kovačič, namestnica direktorja ARSO Embalaža barve Jupol Junior z znakom Ecolabel, ki bo osveščal in usmerjal potrošnike pri nakupu
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EU za okolje je del politike Skupnosti 
za trajnostno porabo in proizvodnjo, 
katere cilj je zmanjševati negativni 
vpliv porabe in proizvodnje na oko-
lje, zdravje, podnebje ter naravne vire. 
Namen sistema je, z uporabo znaka EU 
za okolje, podpirati tiste proizvode, 
ki imajo visoko raven okoljske uspe-
šnosti. Podjetje JUB s pridobivanjem 
okoljskih certifikatov dokazuje dose-
ganje svojih strateških usmeritev v od-
nosu do okolja. Z okoljsko marjetico 
želimo v prvi vrsti osveščati potrošni-
ke in jim olajšati izbiro ob nakupu iz-
delkov ter storitev.« Pravila za pridobi-
vanje okoljske marjetice ureja Uredba 
ES o znaku EU za okolje (ES/66/2010), 
kriterije pa določa Odločba komisije 
o okoljskih merilih za podelitev znaka 
Skupnosti za okolje, za notranje barve 
in lake (2009/544/ES). 

 Primož Zupančič, župan obči-
ne Dol pri Ljubljani, je toplo pozdra-
vil pridobitev tega certifikata: »JUB je 
tudi tokrat pokazal, da je v svojo pro-
izvodnjo implementiral visoko sto-
pnjo okoljske in energijske osvešče-
nosti. Veseli nas, da je v Sloveniji prvi 
v »branži«, ki je prejel ta znak za okolje 
ES, s čimer dokazuje, da je tudi proi-
zvodnja barv lahko okolju prijazna in 
da bo takšna tudi v prihodnje. To pa je 
za našo lokalno skupnost še posebej 
pomembno.«

Okoljska odličnost proizvodov 

in storitev se na ravni Evropske uni-
je izkazuje tudi z izpolnjevanjem me-
ril glede kakovosti ter uporabnosti. 
Notranja barva Jupol Junior se odliku-
je po tem, da je okolju in uporabniku 
prijazna pralna barva, ki je namenje-
na predvsem za dekorativno obdela-
vo sten v otroških sobah, igralnicah 
ter učilnicah. Bernarda Bardutzky, di-
rektorica Tehnološko-raziskovalnega 
centra v TRC JUB d.o.o., je še doda-
la: »Z okoljsko marjetico se ponaša 6 
barvnih odtenkov barve Jupol Junior, 
od rumene in oranžne, vijolične in 
rožnate do modre ter zelene. S temi 
že pripravljenimi odtenki, ki izjemno 
poživijo prostore in jih odlikuje viso-
ka pokrivnost, omogočamo hitra ter 
enostavna obnovitvena barvanja zi-
dnih površin, saj  običajno zadostuje 
že en sam nanos. «

Skupino JUB danes sestavlja de-
set odvisnih družb v devetih drža-
vah, svojo proizvodnjo pa ima v dveh 
državah. V novem TRC-ju, ki so ga v 
Dolu pri Ljubljani odprli lani ob pra-
znovanju 135. obletnice podjetja, se 
ukvarjajo zlasti z razvojem in raziska-
vami na področju inovativnih, ener-
gijsko varčnih in okolju prijaznih izdel-
kov ter tehnologij za zaključne sloje v 
gradbeništvu.  

Za več informacij o »okoljski marjetici« sta vam  
na voljo Branko Petrovič na telefonski številki  
01/5884 185 (e-pošta: branko.petrovic@trc-jub.si) in 
Simona Sojar na telefonski številki  
01/5884 369 (e-pošta: simona.sojar@jub.si).

Štefan Hoyer iz JUB-a z »okoljsko marjetico«Na slovesnosti so z Bojanom zapeli otroci iz vrtca Dol pri Ljubljani Foto: Jure Babnik
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z izkoriščanjem pasivne in aktivne sončne energi-
je dosežemo energijsko neodvisno oskrbo stavbe. To 
pomeni, da sonce zagotavlja vso potrebno energijo za 
ogrevanje in hlajenje, pripravo tople sanitarne vode ter 
električno energijo. zmanjšanje emisije co2 znaša letno 
približno 700 kg za vsako kWh proizvedene električne 
energije iz sončnih celic. v primeru priprave sanitarne 
tople vode s ssE (sprejemniki sončne energije) s površi-
no 6 m2 pa znaša v 20 letih delovanja zmanjšanje emisij 
co2 približno 20 ton.

Toploto je možno pridobivati tudi iz energije vetra. V raz-
iskovalnem laboratoriju za OVE v Baltiškem morju, s pomo-
čjo energije vetra proizvajajo električno energijo, s katero 

pridobivajo vodik, ki ga nato uporabijo kot gorivo v ogre-
valnem kotlu. Celotno postrojenje trenutno še služi raziska-
vam, vendar bi lahko takšna postrojenja v prihodnosti  kori-
stili  kot vir energije za ogrevanje v obmorskih krajih, kjer je 
vetra dovolj na razpolago. V času, ko bo na razpolago veter, 
bi lahko iz morske vode pridobivali vodik, ki bi ga po potre-
bi kasneje uporabljali za ogrevanje in za pripravo tople sa-
nitarne vode. Možna je tudi uporaba v SPTE postrojenjih za 
proizvodnjo električne energije in toplote za ogrevanje ter 
hlajenje ( tri - generacija).

1. Pridobivanje toplotne energije iz vetra
Na sliki 1 je prikazana blokovna shema sklenjenega ener-

gijskega sistema za pridobivanje toplotne energije iz vetr-

UPoraba obnovljiviH 
virov za cEloTno 
EnErgijsko oskrbo 
zgradbE

Slika 1: Blokovna shema sklenjenega energijskega sistema

Nadaljevanje članka na 102. strani 

78



September 2011

Ker so sodobni stanovanjski objekti (z ali brez prezrače-
valnega sistema) zelo zrakotesni, vsak nekontroliran ali ne-
konstanten odvod na prosto predstavlja anomalijo, saj gre 
za ustvarjanje podtlaka. K tem odvodom na prosto spadajo 
tudi kuhinjske nape (400 – 800 m3/h). Med delovanjem ku-
hinjske nape se ustvarja bolj ali manj močan podtlak, saj so 
v njih običajno uporabljeni radialni ventilatorji. Če želimo, 
da napa opravlja svojo funkcijo, mora uporabnik za čas nje-
nega obratovanja odpreti okno in na ta način dovesti zrak 
v objekt. Če tega ne naredi, se v objektu gradi podtlak tako 
dolgo, da ga ventilator nape ne more več premagati. Ob tem 
se količina odvedenega zraka drastično zmanjša in napa iz-
gubi svojo funkcijo ali pa je ta močno okrnjena, še vedno 
pa oddaja hrup, ki si ga v stanovanjskem objektu ne želimo. 
Vsekakor za sodobni objekt že obstajajo rešitve za to težavo, 
saj uporaba običajnih nap z odvodom na prosto ni smiselna. 
V ponudbi kuhinjskih nap, ki so na trgu, lahko izberete nape 
z odvodom na prosto, kot tudi obtočne nape, ki prefiltrirajo 
zrak skozi maščobni filter, kar je osnovna funkcija kuhinjske 
nape, s čimer se znebimo neželenih maščob, ki se sicer lah-
ko odložijo po kuhinjskih elementih. Filtracija je lahko tudi 
nadgrajena z oglenim filtrom, ki tudi odstrani delež vonjav.

Na prezračevalni sistem s povratkom odpadne toplote 
(rekuperacijo) za odpravljanje te težave, ne moremo raču-
nati, saj je ta prirejen za potrebe prezračevanja in ima zato 
majhne pretoke (300 m3/h v maksimumu), obenem pa je 

neslišen, ima dober izkoristek in na dovodnih elementih nič 
ne piha. Tovrstni prezračevalni sistem na tlačne razmere ne 
vpliva, saj z njim dovajamo enako količino zraka v čiste pro-
store objekta, kot ga iz obremenjenih prostorov odvajamo. 
Na ta način dosežemo tudi usmerjeno gibanje zraka. Pri pre-
zračevalnem sistemu z rekuperacijo nemškega proizvajalca 
Helios (www.heliosventilatoren.de) si sicer lahko pomaga-
mo s kaminsko funkcijo, ki za 15 minut ustavi delovanje od-
vodnega ventilatorja, vendar to ni dobra rešitev za tovrstni 
problem, ker v tem času rekuperacija ne deluje, funkcija je 
časovno omejena na 15 minut in količinsko neusklajena s 
prej naštetimi odvodnimi napravami. Poleg tega je, kot pove 
tudi samo ime, prirejena za ustvarjanje nadtlaka v objektu 

kUHinjska naPa  
in Hišno 
PrEzračEvanjE

>

Slika 1 (levo), shema delovanja 
obtočne nape proizvajalca 
Vortice (www.vortice-export.
com). 
Slika 2 (zgoraj), izmenljivi ogleni 
filter za obtočno napo.
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in s tem omogoča lažjo zanetitev ognja v kaminu, dokler je 
dimnik kamina še hladen.

Ker se ob misli na obtočno kuhinjsko napo večina izmed 
nas vpraša kako bo s širjenjem vonjav po prostorih, je po-
trebno na tem mestu poudariti, da so v primeru usmerjene-

ga prezračevanja z rekuperacijo, te skrbi precej neupraviče-
ne. Razlog je ravno v usmerjenem in konstantnem gibanju 
zraka od čistih prostorov proti obremenjenim (iz kuhinje še 
posebej močno) – tako se vonjave, ki jih napa lahko vrača v 
prostor, iz kuhinje ne širijo drugam.

Slika 3, Prezračevalne naprave z vgrajenim toplotnim izmenjevalcem 
nemškega proizvajalca Helios. Pri izbiri izmenjevalca se lahko odločite za 
entalpijskega, ki vrača do 65% vlage in skrbi, da zrak v zimskem obdobju  
ne bi bil presuh. Slika 4, prikaz usmerjenaga hišnega prezračevanja.

V letu 1957 ustanovljeno 
podjetje - takrat se je imenovalo 
Testoterm GmbH in je imelo 40 
sodelavcev - se je v preteklih 53 
letih razvilo v mednarodnega 
proizvajalca prenosnih in 
stacionarnih merilnikov, s 
hčerinskimi podjetji ter distri-
bucijsko mrežo po vsem svetu. 
Leta 1993 je podjetje spremenilo 
ime v Testo, saj se je prvotna 
ponudba prenosnih sekundnih 
termometrov že zdavnaj razširila 
na merilnike različnih fizikalnih in 
kemijskih veličin. Na slovenskem 
trgu je podjetje zastopano od 
leta 1976.

mErilniki TEsTo – žE 35 lET 
na slovEnskEm TrgU

Zmogljivi logerji za 
temperaturo, vlago 
in tlak

Nekaj »paradnih konjev«  
iz proizvodnega programa  
Testo:

Kvalitetne termične kamere s twin-pix sistemom za popolno prekrivanje termične in realne slike
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Podjetje Testo si je  
med prvimi pridobilo  
akreditacijo DAkkS  
(prej DKD) za svoje  
kalibracijske laboratorije:  
za temperaturo, površinsko 
temperaturo, relativno  
vlago, strujanje, volumski 
pretok, obrate in tlak.

Distributor za Slovenijo: 
Komplast d.o.o.,  
tel. (01) 360 18 30,  
komplast@mrak.si,  
www.komplast.si 

Široka  
paleta  
analizatorjev 
dimnih  
plinov

Merilniki  
mikroklimatskih 

pogojev

Analizni  
merilniki  
za hladilno  
tehniko in toplotne 
črpalke

Stacionarni merilniki trenutnega in  
kumulativnega pretoka komprimiranega zraka

Sistem Saveris za zajemanje podatkov s tipal temperature, vlage in z merilnih pretvornikov v centralno 
enoto za vrednotenje, arhiviranje in eventuelni prenos alarma ob preseženih prednostih

Referenčni natančni 
termometer testo 
735, z natančnostjo 
pod 0,05 ºC
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Predstavitev
V zadnjih 5 do 10 letih se bolj mno-

žično uveljavljajo, tako imenovani, 
multi split sistemi za hlajenje in ogre-
vanje stanovanjskih ter poslovnih 
zgradb. Večina uveljavljenih proizva-
jalcev split sistemov nudi tudi večje 
tovrstne sisteme. Na primer, FUJITSU 
je eden takšnih, ki nudi samostojne 
split enote in multi split sisteme 2 do 
8 in VRF sisteme, ki pa so predvideni 
za večje stanovanjske hiše ter poslov-
ne zgradbe.

Omenjeni sistemi so vse bolj pri-
ljubljeni, ker so manj moteči na zgrad-
bi oz. se jih lažje integrira v koncept 
stavbe, kot pa moštvo enot pri siste-
mu ‘’ene na ena’’. Ne samo vizualna 
prednost, temveč tudi hrup je manj-
ši in poraba energije. Prenosni medij 
je hladilni plin, ki potuje po enostav-
nem cevnem sistemu, brez dodatnih 
črpalk. Pri nas je najbolj priljubljen, 
tako imenovani, split (deljeni) sistem 
toplotne črpalke, pri katerem je kon-
denzacijska enota montirana na zu-
nanji strani objekta, uporablja pa se 
za hlajenje in ogrevanje prostorov. V 
notranjosti  namestimo več notranjih 
enot (ponavadi 2 do 8), različnih oblik. 

Vsaka od notranjih enot je indi-
vidualno krmiljena in prilagojena 
potrebam za vsak prostor posebej. 
Posamezno krmiljenje notranjih enot 
omogoča velike prihranke pri ener-
giji in nudi veliko udobja, saj je tem-
peratura prilagojena namembnosti 
prostora. Možno je tudi centralno kr-

miljenje (upravljanje iz enega mesta) 
in consko krmiljenje, kjer več notranjih 
enot deluje z enakimi nastavitvami. 

Omejitve
Vsak split sistem ima omejitev dol-

žine cevne inštalacije in pa višinske raz-
like med zunanjo enoto ter notranjimi 
enotami. Omejitve določa kompresor, 
srce vsake toplotne črpalke in od nje-
gove zmogljivosti so odvisni ti limiti. 
(Na primer, pri hidravličnih sistemih, 
kjer je prenosni medij voda, prilagodi-
mo zmogljivost črpalke tako, da ustre-
za potrebam objekta. Teoretično ni li-
mitov v dolžini instalacije). Omejitve, 
ki jih imajo multi sistemi, je potrebno 
upoštevati že pri samem načrtovanju 
zgradb, da kasneje ne prihaja do za-
pletov. Večina arhitektov tudi predvi-
di prostor, kjer bo stala zunanja enota, 
še vedno pa vidimo zgradbe, ki so jih 
zgradili brez upoštevanja potreb so-
dobnega človeka po hlajenju. 

Notranje enote
Pri notranjih enotah imamo na vo-

ljo širok izbor modelov in moči:
 f Stenska enota
 f Talna enota
 f Kasetna enota
 f Stropna enota
 f Kanalska enota

Zunanji zrak
Pri split sistemih je na voljo kar ne-

kaj načinov za distribucijo svežega 
zraka v prostor. V večini primerov gre 
za cevi različnih premerov, ki pove-

zujejo notranjo enoto z zunanjostjo. 
Distribucija zraka se potem vrši preko 
zunanjih ventilatorjev in krmiljenja le 
tega ali pa ima notranja enota že vse 
pripravljeno za takšen dovod sveže-
ga zraka.

Največ možnosti je pri kanalski iz-
vedbi, pri kateri lahko vodimo tudi do 
100% zunanjega zraka, pri drugih mo-
delih notranjih enot pa je svežega zra-
ka do 30%. Če dovod svežega zraka ni 
speljan preko rekuperatorja (izmenje-
valec toplote: odpadni zrak vstopne-
mu odda oz. odvzame temperaturo) 
so energijske izgube precejšnje. V da-
našnjem času zato, pri izvedbi s kanal-
sko notranjo enoto, kjer lahko zajema-
mo do 100% svežega zraka, obvezno 
uporabimo rekuperator.

Rekuperator
Ali izmenjevalec, kjer npr. pozimi 

topel izhodni oz. odpadni zrak odda 
svojo temperaturo vhodnemu hla-
dnemu zraku. V poletnih mesecih je 
obraten proces. Vhodni topel zrak se 
ohlaja s pomočjo izstopnega hladne-
ga zraka. Energijski prihranki se giblje-
jo okoli 30%. Manjša je poraba ener-
gije za hlajenje oz. ogrevanje in tudi 
kapaciteta opreme je lahko manjša ter 
zato cenejša.

mUlTi sPliT 
sisTEmi

Rekuperator
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Kabel za napajanje in prenos
Kabel za prenos

Zunanja enota

Napajanje

Napajanje

Cevi

Funkcija samodejnega preverjanja napak v povezavah
Ta funkcija preveri in opozori na kakršnekoli napake v povezavah.

Preprosto povezovanje kablov 
brez križnega povezovanja
Povezovanje kablov je enako kot pri samostojni ali multi enoti.

Razdelilna omarica

Preproste in prilagodljive
povezave med cevmi

MULTI SPLIT SISTEMI
HLAJENJE IN GRETJE

INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
VURNIKOVA 2, 1000 LJUBLJANA
TEL.: 01 438 39 15 
URL: WWW.DINES.SI, E-POŠTA: DINES@DINES.SI

Krmiljenje

Sodoben centralni daljinski upra-
vljalnik, kot ga vidite na sliki, omogo-
ča upravljanje celotnega sistema iz 
ene lokacije. Omogoča precej doda-
tnih funkcij, kot so npr. časovno upra-
vljanje, varčevalni način delovanja, za-
klepanje nastavitev, protizamrzovalni 
program in drugo…

Večinoma lahko take sisteme  pri-
ključimo na omrežje in ga upravljamo 
iz oddaljene lokacije.

Vse naštete sodobne tehnološke 
rešitve pa ponujajo zgolj najboljši, po 
večini japonski proizvajalci, ki so tudi 
vodilni v tej tehnologiji.

Simultani  
multi sistemi

Poleg omenjenih multi sistemov, 
poznamo tudi simultane multi siste-
me, pri katerih notranje enote (1 do 
3) delujejo z enakimi nastavitvami. 
Uporabljajo se predvsem v večjih pro-

storih, kjer je namesto ene velike na-
prave, z vidika distribucije zraka, bolj-
ša izbira več manjših notranjih enot. 
Taki prostori so npr. trgovine, večje 
pisarne, konferenčne dvorane in po-
dobni prostori.

Še nasvet za bodoče kupce. 
Posvetujte se s strokovnjakom, ki vam 
bo znal predstaviti rešitev, ki je prava 
za vaš objekt, povprašajte ga tudi o 
posebnostih določenega proizvajal-
ca. Končno odločitev o nakupu siste-
ma, pa boste morali sprejeti sami.

Centralni daljinec

Skupna dolžina cevi

max.115m

Dejanska dolžina cevi
max. 70m

Višinska razlika med
Zun. E. in Not. E.

max. 30m 

Višinska razlika med
Zun. E. in Not. E.

max.15m 

Dolžina cevi med
Notr. E. in razdelilno omarico

max.15m 

Razdelilna omarica
Razdelilna enota

Brezplačno  
svetovanje nudimo na 
telefonski številki  
01 438 39 15.

Dines - shema 
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Hitro rastoče zahteve in spremembe na trgu silijo proizva-
jalce opreme v vedno nove izzive in inovativnost. Podjetje 
Soyer Bolzenschweisstechnik GmbH, eno vodilnih podjetij 
na področju inovacij in proizvodnje pri varjenju vijakov ter če-
pov, predstavlja nove možnosti. Razvili in patentirali so posto-
pek varjenja v radialno simetričnem magnetnem polju - SRM 
(schweissen in radialsymmetrischem magnetfeld). 

Pri postopku SRM se, enako kot pri induktivnem varjenju 
čepov, vžge oblok z odmikom od obdelovanca. Že vzposta-
vljen oblok se nato kontrolira s pomočjo radialnega simetrič-
nega magnetnega polja. Klasično varjenje čepov brez postop-
ka SRM ima nekontrolirano magnetno polje obloka (iskanje 
najkrajše poti med električnima poloma). Pri postopku SRM se 
oblok prisilno vrtinči okoli osi vijaka oziroma čepa, ki ga vari-
mo. Rezultat se kaže v enakomerno in kakovostno zavarjene-
mu vijaku. Za zaščito zvara se uporablja zaščitni plin (mešani-
ca Ar+CO

2
). 

Postopek ima celo vrsto prednosti. Ena pomembnejših je 
bistveno manjša potrebna energija, v primerjavi z varjenjem 
brez SRM (po podatkih do 50% manj energije). Ta prednost se 
v praksi kaže v obliki manjših deformacij in temperaturnih con.

konTroliran 
oblok zagoTavlja 
boljšE 
zvarE

Visoka kakovost in homogenost zvara 
je ena od prednosti SRM postopka.  

Prerez zvarnega spoja – konvencionalni 
način s keramičnim obročem: viden je 
nehomogen zvar in prehod materiala.  

Za razliko od konvencionalnega ,  
je pri SRM postopku prehod materiala 
homogen 

SRM postopek je možen samo 
s posebno Soyer varilno  
opremo in prilagojenim 
gorilnikom  
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Manjša nevarnost »prevarjenja« pločevine
Pri varjenju vijakov na tanke pločevine je bistveno manjša verjetnost, da jo 

bomo »prežgali«. Postopek SRM odpravlja tudi najpogostejši problem, ki nasta-
ja pri varjenju čepov: nekontrolirano uhajanje. Nov postopek je pred tem neza-
želenim učinkom povsem varen, saj je oblok kontroliran s pomočjo magnetnega 
polja, ki onemogoča, da bi oblok nekontrolirano »pobegnil«. Pri postopku SRM je 
oblok radialen in simetričen. Na ta način je termična energija enakomerno poraz-
deljena po celotni spojni površini vijaka, kar omogoča varjenje vijakov večjega 
premera na tanjšo pločevino. Zvarni spoj (zvarni obroč) okoli vijaka je manjši in 
lepši. Pomembna prednost je tudi masni kontakt. Postopek SRM je na nesimetrič-
no priključitev masnega kontakta skoraj neobčutljiv postopek. 

Naštete prednosti postopka SRM se po besedah strokovnjakov kažejo tudi v 
manjši poroznosti zvara, večji trdnosti, večji nosilnosti in manjšemu številu napak 
pri upogibnih testih.

Uporabne prednosti kakovostnih zvarov
Pri postopku SRM se za zaščito zvara uporablja zaščitni plin in ne keramični 

obroči. To je zelo velika prednost za avtomatiziranje postopka, saj je do sedaj bilo 
slednje skoraj nemogoče zaradi uporabe keramičnih obročev, katere je bilo treba 
ročno natikati na vijake. Velika prednost je tudi možnost varjenja v prisilnih legah.

Postopek SRM je najbolj edinstven v tem, da omogoča tudi varjenje matic, in 
sicer od M6 do M12.

Prav tako je postopek SRM primeren za varjenje vijakov od M4 – do M16 iz CrNi 
in konstrukcijskega jekla ter matic M6-M12 iz CrNi.

Pooblaščeni distributer in 
serviser za Slovenijo:
VIRS d.o.o.
Industrijska ulica 4B
SI-9220 Lendava
Tel: +386 (0)2 574 24 54
Fax: +386 (0)2 574 24 46
E-mail: info@virs.si
www.virs .si

Zelo visoka nosilnost zvara pri SRM 
postopkuSRM postopek je v induktivnem varjenju edini, ki omogoča varjenje matic!  
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Dejavniki, ki  
zmanjšujejo izkoristke 

Več solarnih modulov med seboj 
vedno povežemo v serijo z zapore-
dno vezavo. Izkoristek in moč siste-
ma bosta največja, če vsi delujejo s 
polno močjo, uravnoteženo in brez 
motenj. Že manjše razlike med mo-
duli, ne glede na vzrok, pa povzročijo 
občuten padec moči celotne verige.  
Podobno, kot če bi v serijo zapore-
dno vezanih baterij vgradili izrabljen 
člen, ki nato povzroči padec napeto-
sti in toka v celotni zanki.

solarmagic –  
oPTimizaTor moči
Za več sončne elektrike

Različne orientacije
Z napravo SolarMagic lahko kom-

penziramo razlike v kvaliteti modulov, 
vplive staranja in različnih kombinacij 
vezave ter različnih nagibov in obrnje-
nosti posameznih modulov. Izravnal 
bo tudi zunanje vplive senčenja pred-
metov, stavb, umazanije in predme-
tov, ki jih veter prenese na module. 
Med motnjami ima na primer vpliv 
senčenja presenetljivo velik in neu-
goden vpliv na delovanje solarnega 
polja. Senca na 0,15 % skupne povr-
šine modulov povzroči padec skupne 
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soleg GmbH
pisarna Ljubljana 
Tel.   +386 59 012 838
Mob +386 41 786 100
simon.frumen@soleg.si

www.soleg.si

Razmišljamo
sončno
• Veleprodaja opreme
 za fotovoltaiko
• Izvedba solarnih parkov
• Veleprodaja solarnih 
 sistemov in ogrevanje
 na drva
• Oprema za profesinalne
 Inštalaterje in storitve

l b

Pro -oprema:
SunEye 210 – ponuja 

ekskluzivno soleg 
a 
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učinkovitosti za 3,7 %, 2,6 % senca pa-
dec 16,7 %, 11 % senca pa celo 36,5 % 
padec. Zato bo elektronski dodatek 
zagotovo izboljšal delovanje vsakega 
sistema, saj bo uravnotežil in zmanj-
šal vpliv motenj in dvignil skupni uči-
nek fotovoltaičnega polja, ne glede 
na njegovo velikost.

Argumenti za vas
Proizvajalec National Semicon-

ductor je izdelal elektronski izravnalni 
člen, SolarMagic. Deluje kot optimiza-
tor moči in vsakemu posameznemu 
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modulu omogoča doseganje maksi-
malne moči, brez da bi pri tem slab-
še delujoči moduli v električni zan-
ki poslabšali donos celotne naprave. 
Solarni »izplen« se lahko izboljša celo 
do 57 %, napravo pa lahko tudi nakna-
dno brez težav vgradimo v vsako foto-
voltaično napeljavo. Naprava je vgra-
jena v manjše hišne in velike sisteme, 
z več sto moduli ter v obeh primerih 
odlično deluje. 
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V času, ko smo priča vse večjim 
cenam energentov, se pojavlja tudi 
povpraševanje po energetsko varč-
nejših tipih stavbnega pohištva. Prav 
tako se izrazito povprašuje po stavb-
nem pohištvu, ki deluje na objekte 
tudi dekorativno navzven, v kom-
binaciji s fasadnimi barvami in oko-
ljem zgradb, kakor tudi navznoter, v 
kombinaciji z notranjimi interierji ter 
barvami prostorov.

Kot odgovor na zahteve trga po 
energetsko varčnejših oknih in vra-
tah, je naš sistemski dobavitelj raz-
vil več variant energetsko varčnej-
ših profilov, s katerimi lahko tržišču 
ponudimo tudi stavbno pohištvo za 
pasivne hiše, pri katerih se okna in 
vrata srečujejo z najostrejšimi zah-
tevami. Poleg novih, masivnejših ge-
neracij stavbnega pohištva, se po-
sveča pozornost tudi izvedbam, ki 

so posebnosti na tržišču v Sloveniji.
Suho-zasteklitveni sistemi STV® 

omogočajo vstavljanje stekla v 

okvirje kril brez jeklene ojačitve v 
profil, saj v tem primeru steklo »ar-
mira« okvir krila. Posledično je od-
pravljen problem toplotnega mostu, 
ki se je pojavljal pri profilih z vstavlje-
no jekleno ojačitvijo. Statično takšna 
izvedba zadošča za vse tipe stavb-

nega pohištva, običajnih dimenzij.
Naslednja novost, ki vpliva na 

izolativnost PVC profilov, je inten-
zivna korenska izolacija v profilu sa-
mem. Precej dobaviteljev, ki se po-
javljajo na našem tržišču je že, in še 
ponuja, okenske profile s PU polni-
tvijo, naš sistem pa ponuja tudi ta-
kšno izvedbo za dodatne profile, ki 
še posebej na stiku podboja, oz. raz-
širitve podboja in toplotne izolacije 
fasade, prispeva k zmanjšanju toplo-
tnega mostu med njima. Tako lahko, 
ne le z montažo po RAL-u za zago-
tovitev »dihanja sten«, tudi s profil-
no izbiro, izboljšamo prej omenjene 
stike in možne točke pojavljanja to-
plotnih izgub.

Iz televizijskih oglasov nam je po-
znan prezračevalni sistem Gecco, ki 
je v več variantah, za različne tipe 
vgradnje, namenjen zračenju pro-
storov. Obstaja še cela vrsta prezra-
čevalnikov, ki preko vpliva vlage in 
temperature delujejo (samostojno, 
ali pa v povezavi s sistemom regu-
lacije parametrov zraka) na izmenja-
vo zraka v prostorih ob minimalnih 
toplotnih izgubah. Na nemškem tr-
žišču, kamor izvozimo preko 60 % 
naših proizvodov, je pri novogra-
dnjah v stanovanjskih naseljih, jav-
nih zgradbah in energetskih sanaci-
jah javnih objektov, že nekaj časa v 
veljavi sanitarni predpis, ki določa 
obvezno vgradnjo sistema prezrače-
vanja v stavbno pohištvo, če ni pred-
viden samostojni centralni prezrače-
valni sistem v objektu.

Kot okras ali dekoracija objek-
ta so, kot že dolgo vemo, lahko tudi 
okna in vrata. Poleg zunanjih dekor-
jev v rustikalnih izvedbah imitacije 

TrEndi noviH 
gEnEracij sTavbnEga 
PoHišTva
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lesa in celi barvni paleti dekorjev po 
RAL barvni lestvici, v akrilnih nanosih 
na profilih, je možno ustreči stranki, 
ki želi za vsak prostor okna in vrata 
na notranji strani v drugem dekorju. 
Tako so lahko okna in vrata zunaj bela 
ali v barvni kombinaciji, znotraj pa 
povsem druge barve ali imitacije lesa.

Z okrasnimi dodatki v rustikalnih 
linijah lahko izdelamo PVC okno, ki se 
ga ne bi  »sramovalo« tudi spomeni-
ško varstvo starih objektov, saj s po-
sebnimi dodatki (plamenice, profili-
rani dodatki na prečkah, ipd.) lahko 
pričaramo popolno imitacijo oken, ki 
so kraljevala na »bogatejših« zgrad-
bah na prehodu 19. in 20. stoletja.

Pravi ponudnik stavbnega pohi-
štva mora znati prisluhniti in stranki 
svetovati. Za nasvete in informacije o 
možnostih pri zamenjavah ali naku-
pih stavbnega pohištva za novogra-
dnje smo vedno pripravljeni sode-
lovati s stranko in upoštevati njene 
želje, v okviru tehničnih zmožnosti.

S sistemskim dobaviteljem in nosilcem razvoja GEALAN 
PVC profilov, MACO in drugega okovja ter podjetjem 
SCHöNINGER, kot proizvajalcem stekla z lastnim 
razvojem na področju izdelave ravnega stekla, se 
lahko v podjetju STOPAR LB-Design pohvalimo, da na 
slovenskem tržišču ponujamo izdelke, ki so v trendu in 
smernicah razvoja proizvodnje stavbnega pohištva po 
zahodnoevropskih zahtevah.
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Uporaba
Temelje elektro fizikalnega izsuševanja kapilarne vlage v 

zidovih je že pred 200 leti postavil prof. Reuss v Leningradu, 
v praksi pa je to prvi uporabil prof. Ernst leta 1935 v Švici. 
V tem času se je s to metodo uspešno izsušilo že več kot 
30.000 objektov, vse brez gradbenih del, vrtanja, žaganja, 
rušenja in kemije.

Spodnja skica ponazarja delovanje naprave v zidovih:

Če na oba konca kapilare (za las tanka cevčica npr. v zi-
daku) priključimo električno napetost, lahko ugotovimo, da 
se tekočina v kapilari premika od pozitivnega pola k nega-
tivnemu. Ta proces se v fiziki označuje kot elektro osmotski 
transport tekočine.

Spodnja skica kaže, kako deluje kapilar stop:

Kapilar stop oddaja precizno naravnane nizkofre-
kvenčne impulze, ki ustavijo elektromagnetni transport te-
kočin navzgor; vlaga se začne spuščati in nato na naraven 
način izhlapi ob straneh zidov.

S kapilar stop trajno izsušimo in tudi ohranimo suhe 
zidove zgradb, ki jih je prizadela dvigajoča se kapilarna 
vlaga, ki je posledica poškodovane ali celo ne vgrajene 
hidroizolacije.

Ne glede na vrsto materiala in debelino zidov je izsuše-
vanje preprosto in učinkovito. S kapilar stop dobite naj-
boljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Postopek dela in montaža
1. Pred investicijska analiza obstoječega stanja z 

meritvami vlažnosti zidov.

2. Posredovanje tehničnega poročila s ponudbo in 
predračunom.

3. naprava se montira na primerno mesto, izvede 
se elektro instalacija z ozemljeno vtičnico. nato sledi 
vklop naprave.

kaPilar sToP 
Wet ex Generator Exklusive

Brezžični sistem izsuševanja vlažnih zidov

Premikanje vode po kapilari

Pot vlage v zidovju.

Vlaga prehaja iz zidu v teren.

Kapilar stop
Zid je (pozitivni) – pol
Tla so (negativni) – pol.
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OPAZITE RAZLIKO?
Prenehajte z neprestanim obnavljanjem; 
raje 1x za vselej izsušite vlažne zidove.

Brez gradbenih del, brez hrupa in umazanije,
okolju prijazno brez kemije.

Suhi zidovi – višja kakovost bivanja.

MARINO d.o.o., Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 89 87 063, 01 89 87 601, Mobilnik: 041 505 866, 041 358 938, 041 710 100
Internet: www.marino.si

SUH OBJEKT = ZDRAVO IN PRIJETNO BIVANJE
f   garantiramo osušitev zidov vsakega 

gradbenega objekta
f   postopek je prilagojen in primeren zaščiti 

kulturnih spomenikov
f   uporabno in primerno pri vseh vrstah 

gradbenih materialov
f   v primerjavi z drugimi metodami stroškovno 

precej ugodneje

Pokličite za informacije

MARINO d.o.o., Jeze 2a,  
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01 89 87 063, 01 89 87 601
Mobilnik: 041 505 866, 041 358 938, 
041 710 100
Internet: www.marino.si

Takoj po montaži se dvig kapilarne vlage ustavi in narav-
ni proces izsuševanja kapilarne vlage,oziroma sušenje vla-
žnih zidov, se začne.

S kombiniranjem posameznih naprav izsušimo zgradbe 
ne glede na velikost, vrsto materiala in debelino zidov.

Mesto montaže KAPILAR STOP

PONUJAMO  
VAM TRAJNO  

REŠITEV.

Pred obnovo Po obnovi
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Pri ravnih strehah, ki se v zadnjem 
času vse bolj uporabljajo za namene 
izkoriščanja obnovljivih virov energije 
ali za postavitev klimatskih ali kakšnih 
drugih naprav, se pojavlja problem- 
kako zanesljivo in trajno zaščititi hi-
dro in termo izolacijo strehe. Ta je na-
mreč občutljiva v času nameščanja 
opreme ali kasneje, ko mora omogo-
čati dostop za vzdrževanje, popravila, 
čiščenje in nadzor delovanja.

Podjetje kraibUrg rElasTEc 
iz Nemčije ponuja rešitev tega pro-
blema, s svojimi visoko kvalitetnimi 
talnimi ploščami iz reciklirane gume- 
kraiTEc® step. Te plošče niso no-
vost na slovenskem trgu, saj se v 
Sloveniji prodajajo in vgrajujejo že vr-
sto let. Plošče KRAITEC® Step so do se-
daj našle svoje mesto uporabe pred-
vsem na terasah, okrog hiš, okrog 

bazenov, pod igrali in še mnogo kje. 
Uporabnost še poveča nezahtevno 
polaganje– sistem »naredi sam«, brez  
posebnih zahtev po predhodni ob-
delavi podlage in brez zahtev po le-
pljenju. Kot je enostavno polaganje, 
je enostavno tudi vzdrževanje in se-
veda čiščenje. Kar se tiče življenjske 
dobe,  je ta praktično neomejena, saj 
je osnovna surovina – reciklirana av-
tomobilska guma- ena najbolj pro-
blematičnih snovi pri onesnaževanju 
okolja, ker ne razpade skoraj celo več-
nost. Tudi s tega vidika je uporaba tal-
nih plošč KRAITEC® Step iz reciklirane 
gume, skrb za čistejše okolje. V slu-
čaju, da je potrebno plošče KRAITEC® 
Step prilepiti oz. zlepiti, obstaja za to 
na slovenskem trgu preizkušeno le-
pilo. Čiščenje je enostavno z upora-
bo blagih čistilnih sredstev, krtače in 

curka vode – lahko tudi visokotlačne-
ga čistilca.

S pridobitvijo certifikata za trde 
strehe, odporne na odprti ogenj po 
DIN EN 13501-5 (februarja 2010), se je 
na ravnih strehah odprlo široko po-
dročje uporabe talnih plošč KRAITEC® 
Step iz reciklirane gume. Potek pre-
izkusa odpornosti na odprt ogenj 
in stanje plošč po prenehanju gore-
nja nazorno prikazujeta fotografiji. 
Pomembno je, da se ogenj ni prene-
sel na plošče in razširil po večji površi-
ni položenih plošč.

Plošče se lahko polagajo po celo-
tno površini ravne strehe in se na njih 
postavijo nosilci opreme (nosilci so-
larnih kolektorjev, fotovoltaičnih ele-
mentov, klimatskih naprav ali kakšnih 
drugih naprav). S svojo kompaktno-
stjo talne plošče KRAITEC® Step po-

UčinkoviTa zaščiTa 
Hidro in TErmo izolacijE 
na ravni sTrEHi

Primer zaščite hidro izolacije na ravni strehi v Sloveniji

Preizkus odpornosti na odprt ogenj

Rezultat preizkusa
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KRAITEC step so visoko kakovostne talne plošče s 

prepričljivimi lastnostmi:

� enostavne za polaganje (princip spojnih elementov),

� enostavne za obdelavo (dimenzije 500 x 500 x 30 mm),

� posamezne plošče se lahko kadarkoli zamenjajo,

� dolga življenjska doba in preprosto čiščenje,

� enostavno polaganje in rezanje

� protidrsni učinek,

� okolju prijazne,

ne smemo pa pozabiti niti na:

KRAITEC step visokokakovostne talne plošče iz reciklirane gume
KRAITEC step talne plošče so visoko kakovostni proizvodi iz recikliranega 
gumijastega granulata, namenjeni balkonom, terasam in vrtovom.  
Prav tako pa služijo tudi kot zaščita strešnih sistemov na ravnih strehah.

veliko izbiro barvnih odtenkov (EPDM barvne površine) 
ki omogoča da domišljiji pustite prosto pot in sami izberete 
kombinacijo plošč, ki bi jo želeli na vrtu, balkonu oz. terasi  
in tako ustvarite ambient z osebno noto in edinstveno  
bivalno ugodje.

Zastopa in prodaja: 

EPLAS d.o.o, Peske 1,  
1236 Trzin,  

tel. 01/563-72-56, 
fax. 01/563-72-55

plosce@eplas.si;  
www.eplas.si

razdelijo ploščinske pritiske nosilcev 
naprav in s tem preprečijo poškodbe 
občutljive podlage. V primeru, da pa 
so nosilci oziroma oprema, postavlje-
ni  kot element strešne konstrukcije in 
je hidro izolacija izvedena po monta-
ži, s položitvijo  talnih plošč KRAITEC 
® Step omogočimo nemoteno vzdr-
ževanje in nadziranje ter čiščenje na-
prav, brez nevarnosti, da bi se obču-
tljiva izolacija poškodovala.

Za položitev plošč ni potrebna 
praktično nobena predpriprava po-
vršine, na katero se plošče polaga-
jo. Edina izjema je izolacije na osno-
vi PVC-ja, kjer je potrebno med PVC 
izolacijo in ploščami, položiti plast 
geotekstila (gradbeni filc), da se pre-
preči direkten kontakt med materi-
aloma. Velika prednost talnih plošč 

KRAITEC® Step pred ostalimi plošča-
mi za polaganje, na primer betonski-
mi, je v manjši teži plošče, ki je za plo-
ščo dimenzij 50 x 50 cm in debeline 
3 cm le 6,3 kg oz. 25,2 kg/m2. Tako ni 
pretirane dodatne obremenitve kon-
strukcije strehe, vendar priporočamo 
vseeno posvet s statikom, ki bo pove-
dal ali ne bo prišlo do preobremeni-
tve konstrukcije strehe. Vezava plošč 
med seboj, da se ne razmikajo, je iz-
vedena s priloženimi plastičnimi spoj-
nimi elementi, ki se vstavijo v že izde-
lane izvrtine v ploščah.

Plošče je možno dobaviti v štirih 
osnovnih barvah, ki so tudi cenov-
no najugodnejše. To so rdeča, zelena, 
siva in črna. Poleg teh so še na voljo 
plošče KRAITEC® Step color v 6 pastel-
nih barvah rdeči, zeleni, rumeni, mo-

dri, svetlo sivi in bež in pa KRAITEC® 
Step neon, ki so predvsem namenje-
ne barvni prilagoditvi objektom in 
opremi.

Za posebne zahteve so še na voljo 
plošče KRAITEC® Step plus, ki imajo 
na spodnji strani nameščen sloj geo-
tekstila in pa KRAITEC® Step safe plus 
kjer je poleg, na spodnji strani name-
ščenega geotekstila, zgornja povr-
šina strukturirana, da se še zmanjša 
možnost zdrsa na ploščah. Dosežena 
je ocena proti drsenju: Certifikat R 10.

Še več podatkov o ploščah 
KRAITEC® Step je na voljo na interne-
tni strani.
http:www.eplas.si/plosce.html

Zapisal:
Iztok Kadunc EPLAS d.o.o.

Trzin 01 563 72 56

Zaščita ravne strehe pod fotovoltaičnimi elementi Certifikat za odpornost ravnih streh na odprti ogenj
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IZOLACIJSKE LASTNOSTI

Glavna je vrednost U. Slabša to-
plotna prevodnost materiala pomeni, 
da je bolj primeren kot izolacijski ma-
terial. Pri tem je odločilnega pomena 
vrednost toplotne prevodnosti: λ [W/
(mK)]. Manjša vrednost pomeni bolj-
šo zmogljivost izolacije! To pomeni, 
da potrebujete manjšo debelino izo-
lacijskega materiala ali pa lahko z ena-
ko debelino dosežete boljše vrednosti 
izolacije. Izredno zmogljivi izolacij-
ski material PUR/PIR ima neverjetno 
nizko toplotno prevodnost. Zaradi 
tega izolacijski sistemi LINITHERM iz 
trde pene PUR/PIR ponujajo toplo-
tno prevodnost λ D = 0,024 W/(mK) 
do λ D = 0,030 W/(mK) in s tem izre-
dno zmogljivost izolacije že pri majh-
nih debelinah. 

VAROVANJE OKOLJA
Izolacija zmanjšuje učinek tople 
grede.

Pri okolju je gotovo le eno: mo-
ramo ga zaščititi. Pri tem je najpo-
membnejše varčevanje z ogljikovim 
dioksidom. Vsak privarčevani liter ku-
rilnega olja pomeni, 3 kg privarčeva-
nega ogljikovega dioksida. Tako ima-

te kar dvojni razlog za zadovoljstvo: 
za ogrevanje plačujete manj, s tem pa 
tudi varujete okolje. Vendar s tem še 
zdaleč niste izčrpali svojih “zaslug za 
varovanje okolja”. 

okolju prijazna izolacija pome-
ni »dobiček«. izolacijski elementi 
liniTHErm prepričajo v vseh vidi-
kih varovanja okolja. Njihova proi-
zvodnja porabi le delček dragocene 
energije, ki jo boste privarčevali sko-
zi desetletja. Na koncu njihove upo-
rabne dobe jih je mogoče uporabiti 
za ogrevanje, pri čemer vsak kubič-
ni meter odda toliko energije kot pri-
bližno 21 litrov kurilnega olja. Seveda 
je to mogoče storiti brez ostankov in 
na okolju prijazen način! Mimogrede, 
v podjetju Linzmeier proizvodne od-
padke in čiste odrezke pri gradnji pre-
delajo v reciklirane gradbene plošče 
LINIREC in jih tako znova vrnejo v ob-
tok materiala. 

IZOLACIJA ZA NA  
ŠPIROVCE

najboljše, kar lahko privoščite 
svoji strehi, je izolacija na škarni-
kih. Samo z izolacijo na škarnikih ali 
opažu boste dosegli najboljši možni 
izolacijski učinek. Samo tako je na-

mreč vsa streha v celoti ovita v izola-
cijo, kar zagotavlja trajno učinkovitost 
izolacije, brez toplotnih mostov. Poleg 
tega s tem pridobite na prostoru v no-
tranjosti in lahko vidne škarnike celo 
vključite v videz prostorov. 
liniTHErm Pal n+f

Izolacijski sis-
tem PAL N+F z izo-
lacijskim jedrom je 
iz trde pene PUR/
PIR in ima toplo-
tno prevodnost 
0.024 W/mK. Izolacijske plošče so lah-
ke in priročne, s posebej oblikova-
no povezavo po sistemu utor+vzmet 
in dodatno vzdolžno natično pove-
zavo po sistemu utor+vzmet z 6cm 
prekritja, ki preprečuje nastanek to-
plotnih mostov, obenem pa je zrako-
tesna (vertikalni stik prelepite z prilo-
ženim bitumenskim lepilnim trakom). 
Obojestranska aluminijasta oblo-
ga se ne blešči, je odporna na trga-
nje in opravlja vlogo parne zapore 
ter zaščite pred elektromagnetnim 
onesnaženjem. 

Izoalcijski sistem PAL N+F je mo-
goče uporabljati obojestransko. 
Odrezane dele, ki jih odrežemo pri 
žlotah ali frčadah, lahko zavrtite in 
znova uporabite na nasprotni strani. 

Zelo nizka toplotna prevodnost, 
visoko zmogljiva trda pena PUR/PIR, 
pozimi jamči optimalno toplotno izo-
lacijo, poleti pa ščiti pred učinki vroči-
ne. Tako boste imeli vse leto prijetno 
klimo po celotni hiši.
Dimenzjia plošče: 3000 x1000mm
Debelina plošče: 80mm – 200mm

izolacijski  
sisTEm 
liniTHErm
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liniTHErm Pgv T
izolacijski elementi liniTHErm 

Pgv T imajo izolacijsko jedro iz trde-
ga PUR/PIR in toplotno prevodnost 
0.028 – 0.027 W/mK. Zgoraj je name-
ščena paroprepustna membrana, ki je 
odporna na trganje, preprečuje drse-
nje in se po dolžini ter straneh prekri-
va okoli 8 cm. 
Spoji po sistemu utor+pero omogoča-
jo natančno in hitro vgradnjo ter pre-
prečujejo nastanek toplotnih mostov. 
Dimenzija plošče: 2480x1180mm
Debelina plošč: od 50–200 mm

IZOLACIJA ZA POD  
ŠPIROVCE
liniTHErm Pal gk 

Če streho prekrivate na novo, pri-
poročamo izolacijo na špirovcih. Če 
to ni mogoče, lahko z izolacijskimi 
elementi liniTHErm Pal gk pod 
špirovci, preprosto in hitro ustvarite 
dodatno izolacijo, ki nima toplotnih 
mostov, je zrakotesna in ne porabi ve-
liko prostora. 

Pogosto je med špirovci upora-
bljena manj kakovostna izolacija. 
Praviloma zato ta izolacija ni skladna 
s trenutnimi predpisi. Poleg tega ta-
kšna izolacija ne ščiti pred toplotnimi 
mostovi in škodo zaradi vlage. 

Prihranite na prostoru in toploti 
Z izolacijo med špirovci in izo-

lacijo liniTHErm Pal gk pod špi-
rovci, je vaše podstrešje optimalno 
zaščiteno pred nizkimi in visokimi 
temperaturami. 

Z zelo zmogljivim izolacijskim ma-
terialom PUr/Pir boste že pri zelo 
majhnih debelinah plošč dosegli zelo 
veliko povečanje izolacijskih vredno-
sti. Izolacijo liniTHErm Pal gk pre-
prosto »privijačite« pod špirovce. Z 
utori in povezavo z vzmetnimi spon-
kami nastane plast izolacije, brez to-
plotnih mostov. Na vidni strani na-
meščena, kartonsko-mavčna plošča, 
poskrbi za čisto zaključitev prosto-
ra. Sledi le še bandažiranje stikov in 
pleskanje.

sestava izolacijske plošče 
liniTHErm Pal gk

 f parna zapora
 f izolacijsko jedro  

 PUR/PIR
 f parna zapora
 f kartonsko-mavčna plošča 

Debeline izolacijskih plošč: 39,5mm, 
49,5mm, 69,5mm, 89,5mm, 109,5mm
Dimenzija plošče : 2500 x 620 mm
linitherm pal gk izolacijski sis-
tem je primeren za adaptacije ali 

novogradnje

IZOLACIJA PODSTREŠJA 
LINITHERM 

Najboljše izolacijske lastnosti pri 
najmanjših debelinah plošč, zaščita 
pred toplotnimi izgubami pozimi in 
zaščita pred vročino poleti, so izredne 
lastnosti, ki jih ponuja podstrešna izo-
lacija LINITHERM. 

Izolacijske plošče LINITHERM PAL GK preprosto namestite na obstoječo konstrukcijo. 

>

P-OSB

P-OSB

PSP

PSP

PGF

PGF
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ALPCOLOR, Škofja Loka, 
d.o.o.
Frankovo naselje 137
4220 Škofja Loka
tel: 04 5153200
fax:04 5153202
email: info@alpcolor.si
www.alpcolor.si

Preprosto in cenovno ugodno, 
lahko to storite s podstrešnimi ele-
menti LINITHERM, z njimi se zaneslji-
vo zaščitite pred toplotnimi izgubami 
pozimi in vročino poleti. 
liniTHErm P osb

Na pritisk odporni, elementi s sta-
bilno obliko, se hitro položijo brez to-
plotnih mostov, potem pa so primerni 
za hojo in obremenjevanje. Površina 
je opremljena s kakovostnim prema-
zom Conti-Finish, ki odbija vodo. 

Izolacijske plošče so sestavljene iz 
izolacijskega jedra, iz trde pene PUR/
PIR, s toplotno prevodnostjo 0.024 W/
mK in obojestransko kaširano alumi-
nijasto parno zaporo. Na vrhu ima na-
meščeno OSB ploščo, debeline 8mm 
po obodu, s stopenjskim utorom.
Debelina plošč: 68mm – 188mm
Dimenzija plošče: 1200 x 1200mm
liniTHErm PsP

Zobje v izolacijskem jedru in sto-
penjski utor v iverni plošči, omogo-
čajo hitro polaganje talne izolacije, 
brez toplotnih mostov. Zeleno po-
barvana površina je gladka, neobču-
tljiva na vlago, primerna za hojo in 
obremenjevanje.

Izolacijske plošče so sestavljene iz 
izolacijskega jedra, iz trde pene PUR/
PIR, s toplotno prevodnostjo 0.024 
W/mK in obojestransko kaširano alu-
minijasto parno zaporo. Na vrhu ima 
nameščeno iverno ploščo, debeli-
ne 6mm po obodu, s stopenjskim 
utorom.
Debelina plošč: 66mm – 186mm
Dimenzija plošče: 1200 x 1200mm

IZOLACIJA ZA TLA (suhi estrih)

liniTHErm Pgf ponuja ma-
ksimalno toplotno izolacijo in iz-
redno zaščito pred hrupom zaradi 
hoje. Odlikujejo ga minimalna viši-
na konstrukcije, izredna vzdržljivost 
in hitro ter preprosto polaganje. 
liniTHErm Pgf je popolna podla-
ga za vse običajne talne obloge, tudi 
ploščice. Tako boste imeli topla tla, 
po katerih boste radi hodili. Elementi 
ohranjajo obliko, imajo izredno trdo 
površino in so mehansko izredno 
vzdržljivi. Odporni so na stole s kole-
sci, zato so primerni tudi za sodobne 
pisarne. Na zaključeno površino lah-
ko namestimo parket, PVC obloge, te-
kstilne obloge, laminat, keramiko.... 

Izolacijske plošče so sestavljene 
iz izolacijskega jedra, iz trde pene 
PUR/PIR, s toplotno prevodnostjo 
0.024 W/mK in obojestransko ka-
širano aluminijasto parno zaporo. 
Krovni sloj: Vlaknasto-mavčna plošča, 
debelina 18 mm
Robne povezave: Po obodu topo od-
rezana trda pena PUR/PIR, vlaknasto-
mavčna plošča ima po obodu sto-
penjski utor. 
Debelina plošč: 38-138mm
Dimenzija plošč: 1235 x 635mm

Veter nastaja zaradi temperaturnih 
razlik v zraku in je pravzaprav gibanje 
zraka, ki nastaja zaradi neenakomer-
nega segrevanja zemeljske površine. 
Energijo vetra lahko koristno uporabi-
mo za proizvodnjo električne energije, 
s pomočjo mlinov na veter oz. vetrnih 
turbin. Za pridobivaje električne ener-
gije se gradijo vetrne elektrarne, kjer 
se izkorišča kinetična energija zraka. 
Izkoriščanje energije vetra je smiselno 
tam, kjer pihajo bolj ali manj stalni ve-
trovi, s povprečno letno hitrostjo ve-
tra na 4,7 m/s. Na grebenih, ki so pri-
merni za postavitev elektrarn, se po 
navadi postavi večje število vetrnic, ki 
skupaj tvorijo polje vetrnih elektrarn. 
Maksimalno delovanje vetrnic je ne-

kje pri 15 m/s, če pa je veter premo-
čan, pa lahko pride do ustavitve sis-
tema ali drugih poškodb. Prednosti 
vetrnih elektrarn: 

 � Gre za čisto energijo brez nevar-
nih snovi

 � Nizki stroški obratovanja in hitra 
gradnja

 � Pridobivanje energije ni odvisno 
od vode in je tudi ne uporablja

 � Veriga vetrnic lahko ustavi oz. 
ublaži hude vetrove

Je pa tudi nekaj slabosti, k čemur 
sodimo:

 � Šum oz. hrupnost za okolje
 � Nestalnost vetrov n neekono-

mičnost zaradi tega
 � Motnje krajinske podobe

 � Nevarnost za ptice
 � Vrtenje vetrnic lahko povzro-

či razpršitev elektromagnetnih si-
gnalov in poslabšanje televizijskega 
sprejemanja

ovE: vetrna energija

 Energija vetra
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Obnovljivi viri so v zadnjem času 
izredno popularni, tako iz vidika nji-
hove uporabe, kot tudi iz vidika va-
rovanja okolja. Med obnovljive vire 
štejemo vse vire energije, ki jih zaje-
mamo iz stalnih naravnih procesov, 
to so veter, sončno sevanje, voda (hi-
droenergija), fotosinteza, s katero ra-
stline gradijo biomaso, bibavica in ze-
meljski toplotni tokovi (geotermalna 
energija). Večina OVE izvira iz spro-
tnega sončnega sevanja, razen geo-
termalne energije in energije bibavi-
ce. Nekatere oblike OVE so posledica 
shranjene sončne energije, to so na 
primer veter, dež in vodni tokovi, kjer 
gre za kratkotrajno shranjevanje sonč-
ne energije v atmosferi. Biomasa se 
nabira v kratkotrajnem obdobju ra-
sti, les bolj dolgoročno. S črpanjem 
fosilnih goriv črpamo energijo, ki se 
je shranjevala milijone let, zato je bo 
slej kot prej zmanjkalo. Medtem, ko 
pri uporabi OVE vira, torej Zemlje, ne 
izčrpujemo - tu gre za energijo, ki se 
nenehno obnavlja zaradi naravnih 
(krožnih) procesov. Ker črpanje fosil-
nih goriv (nafta, zemeljski plin, šota...) 
poteka na kratek rok oz. potrebujejo 
ogromno let, da se obnovijo, le-teh ne 
štejemo med obnovljive vire. 

Človekovi začetki uporabe ener-
gije temeljijo na uporabi obnovljivih 

virov, ko je človek uporabljal les (pri-
dobivanje toplote), uporaba hidroe-
nergije (transport, delovna energija 
pri različnih dejavnostih), veter (mli-
ni na veter), v nekaterih primerih tudi 
sončna energija. Do industrijske re-
volucije, do 18. st., je človek izključno 
uporabljal OVE (biomaso, vodo in ve-
ter). Odkritje fosilnih goriv (premoga 
in nafte) predstavlja pomemben mej-
nik v razvoju (ali nazadovanju) člove-
štva. Pretirana raba fosilnih goriv je v 
zadnjih desetletjih pripeljala do ob-

čutnih klimatskih sprememb zaradi 
emisij toplogrednih plinov. In to je po-
novno pripeljalo človeka na začetek, k 
naravnemu in neizčrpnemu viru. Vrste 
obnovljivih virov:

 f Geotermalna energija: površin-
ska ali globoka energija Zemlje

 f Biomasa: les, bioplin, rastlinska 
olja, biohidrogen, biodizel

 f Vetrna energija: vetrne 
elektrarne

 f Sončna energija: solarna 
elektrarna

obnovljivi viri 
EnErgijE 
in PriHodnosT 

Naša Zemlja je v naših rokah

>
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 f Vodna energija: energija tokov, 
energija plimovanja, energija valova-
nja, toplotno izkoriščanje...

Prednosti in slabosti OVE
 Prednosti uporabe obnovljvih virov 
se kažejo predvsem v pozitivnem 
učinku na podnebje, stalnem oz. 
neizčrpnem viru energije in dolgo-
ročni gospodarski koristi. Po mnenju 
Evropske komisije, bo doseganje 
zastavljenih ciljev v podnebno-
energetskemu svežnju do leta 2020 
pomenilo: 

 y zmanjšanje emisij CO
2
 (od 600 

do 900 milijonov ton letno);
 y zmanjšanje porabe fosilnih 

goriv (za 200 do 300 milijonov ton 
letno);

 y zmanjšanje odvisnosti EU od 
uvoženih fosilnih goriv; 

 y povečanje stabilnosti dobave 
energije v EU;

 y razvoj visoko-tehnoloških 
industrij; 

 y nove gospodarske priložnostii 
in delovna mesta. 

Uporaba OVE je dolgoročna inve-
sticija, ki ne bo imela le pozitivne učin-
ke na okolje, temveč bo hkrati znižala 
cene obnovljive energije. V luči ne-
stabilnih in naraščujočih cen nafte, je 
zamisel o uporabi OVE v vsakodnev-
nem življenju več kot realna. V lan-
skem letu se je vlaganje v trajnostno 
energijo povečalo kar za 40%, kar pa 

pomeni, da bo razvoj na tem področju 
šel k vsevečji uporabi OVE.  Obnovljivi 
viri energije so sicer način zmanjšanja 
odvisnosti od fosilnih goriv, vendar 
pa imajo tudi nekatere slabosti, ki 
pomembno vplivajo na njihovo eko-
nomsko upravičenost. Med slabosti 
štejemo: sorazmerno nizek izko-
ristek: nekateri obnovljivi viri ima-
jo znatno nižji izkoristek od klasičnih 
virov energije, (npr.sončna energija); 
nezanesljivost: delovanje obnovlji-
vih virov energije (sonce, voda, veter), 
je odvisno od naravnih pogojev, ti pa 
niso konstantni; visoka cena: večina 
obnovljivih virov energije je zaenkrat 
precej draga, kar pa zmanjšuje njiho-
vo dostopnost, predvsem državam v 
razvoju, marsikje se ta problem (zača-
sno) rešuje s subvencijami; integra-
cija v obstoječe vire energije: ob-
novljivi viri energije lahko zahtevajo 
spremembo obstoječe ali celo gra-
dnjo nove infrastrukture, kar pa spet 
prinaša dodatne stroške.

Kljub nekaterim slabostim upora-
be OVE, lahko zaključimo, da je upo-
raba OVE smiselna, najbolj zaradi 
grožnje podnebju in podnebnih spre-
memb, ki jih s povečanjem uporabe 
OVE lahko omilimo, popolnoma pre-
prečiti jih več ne moremo. Vsekakor 
moramo v bodoče omejiti uporabo 
fosilnih goriv in preprečiti krčenje 
gozdov ter naraščanje koncentracije 
toplogrednih plinov v ozračje.  

Obnovljivi viri in  
podnebne spremembe

Obnovljivi viri energije so sestav-
ni del boja Evropske unije proti pod-
nebnim spremembam, prispevajo k 
gospodarski rasti in ustvarjajo nova 
delovna mesta ter povečujejo ener-
getsko varnost. V skladu s podnebno-
energetskim svežnjem, ki ga je spre-
jela Evropska komisija, naj bi do leta 
2020 delež OVE dosegel 20% v konč-
ni rabi energije. Doseganje tega cilja 
naj bi bilo, kar se da pravično porazde-
ljeno po državah članicah. Obnovljivi 
viri energije zadevajo tri področja: ele-
ktrična energija, ogrevanje in hlajenje 
ter promet. Od vsake posamezne dr-
žave članice je odvisno, kako se bo od-
ločila porazdeliti povečanje uporabe 
obnovljive energije v vsakem od teh 
sektorjev, da bo dosegla zastavljene 
cilje. Vzrok podnebnih sprememb je 
povečevanje količine toplogrednih 
plinov v ozračju. Med njimi je na po-
membnem prvem mestu ogljikov di-
oksid (CO

2
), ki nastaja pri izgorevanju 

in tudi pri proizvodnji električne ener-
gije v klasičnih termoelektrarnah na 
premog, plin in nafto. Zmanjševanje 
teh izpustov je postala pomembna 
stalnica sodobne evropske energet-
ske politike. Ključni cilj je, z uporabo 
OVE doseči zmanjšanje emisij škodlji-
vih plinov in posledično prispevati v 
bolj zdravemu ter varnemu življenju. 

Posledice podnebnih sprememb 
so vidne že danes. Imajo tako vpliv na 
vsakega posameznika oz. živo bitje, 
kakor tudi na splošno (na planet v ce-
loti). Najbolj vidne posledice: taljenje 
polarnih ledenih odej, umikanje lede-
nikov, višanje gladine morja in tem-
peratur, skrajne vremenske razme-
re, ogroženost živih bitij ter njihovih 
ekosistemov...Podatki kažejo, da se 

OVE vs. onesnaževanje okolja

 Posledice podnebnih sprememb
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Družba Astech dobavlja kakovostne filtre za 
sledeča področja uporabe:

Prostorska filtracija
Pred filtri in fini filtri za 
prezračevalne naprave 
in klimatske sisteme. V 
naši ponudbi so kasetni 
filtri in filterne vreče vseh 
dimenzij.

Absolutna filtracija
Nudimo HEPA in ULPA 
filtre, ki predstavljajo 
največjo stopnjo filtracije 
dovajanega zraka v 
prostor.

Filtri za lakirne kabine
Celovita ponudba filtrov 
za lakirne kabine.
Nudimo vam :
• vhodne filtre ( vreče  
 plošče, kasete, V-filtre )
• stropne filtre
• izhodne / talne filtre
• kartonske filtre

Industrijska filtracija
Vse za suho in mokro 
filtracijo.
Patronska filtracija.

ASTECH d.o.o.
Godovič 102,
5275 Godovič

tel.: 05 37 22 540
fax: 05 37 22 542

www.filtracija.com
astech@astech.si

je območje arktičnega ledu zmanjša-
lo za 10 %, debelina ledu se je zmanj-
šala za 40 %, do 2050 bo v Švici izgi-
nilo 75 % ledenikov, gladina morja se 
je v zadnjem stoletju dvignila za pri-
bližno 20 cm, v zadnjem desetletju se 
beleži trikrat več naravnih katastrof, 
ki so povezane z vremenom, težav 
živih bitij na spreminjanje njihovega 
naravnega okolja zaradi temperatur-
nih sprememb in posledic, ki so s tem 
povezane. 

Podnebne spremebe rušijo narav-
no ravnovesje in če človeštvo ne bo 
ukrepalo, bodo nastopile težave, ki so 
skoraj uničujoče, pomanjkanje hrane 
in pitne vode... destabilizacija na sko-
raj vseh področjih človekovega biva-
nja. Če ne bo človeštvo ukrepalo, lahko 
sledi najbolj črni scenarij in sicer dvig 
temperatur do leta 2100 za nadaljnih 
1,8 do 4 °C (v najslabšem primeru tudi 
do 6,5 °C). Nujno moramo znižati izpu-
ste toplogrednih plinov (do leta 2015 
na raven, ki bo najmanj za 50 % pod 
ravnijo iz leta 1990). Boj proti podneb-
nim spremembam in uporaba OVE ter 
URE ne bodo preprečili podnebnih 
sprememb in njihovih posledic, hkra-
ti je treba razmišljati tudi o ukrepih za 
prilagajanje na neizogibne posledice 
podnebnih sprememb. Naš obstoj je 
močno odvisen od našega okolja in 
podnebja, vendar pa je naše zaveda-

nje o povezanosti izrabe podnebja in 
vplivi na celotno zemeljsko oblo, še na 
zelo nizki ravni.  Slovenija je območje, 
kjer se je razmeroma lahko prilagoditi 
na spremenjene podnebne razmere. 
Ne zavedamo se dovolj, da je podne-
bje skupno vsem zemljanom, s kateri-
mi živimo v ekološki soodvisnosti, in 
da nekateri nimajo take sreče, kot jo 
imamo Slovenci. 

Najbolj na udaru so t.i. države v ra-
zvoju, ki so najmanj prispevale k spre-
membam podnebja. Podnebne spre-
membe so in bodo regionalno zelo 
različno občutene. To je tudi eden iz-
med glavnih razlogov za nujnost ukre-
panja, saj imajo podnebne spremem-
be že zdaj občutne posledice v najbolj 
ranljivih in revnih delih sveta. Vpliv, ki 
ga imajo so, vse bolj številne suše, ek-
stremni vremenski pojavi, tropske ne-
vihte in naraščanje nivoja morja... 

Pomembno je tudi, da države v ra-
zvoju - predvsem tiste, ki so se zače-
le hitro razvijati- začnejo razmišljati o 
možnostih za trajnosten razvoj, saj bo 
sicer globalni boj proti katastrofalnim 
podnebnim spremembam neuspe-
šen. Tudi pri trajnostnem razvoju mo-
rajo razvite države nuditi podporo in 
sicer v dveh nivojih: pokazati zgled za 
zmanjševanje emisij doma ter poma-
gati pri prenosu čistih tehnologij v dr-
žave v razvoju.

Boj proti nevarnim posledicam 
podnebnih sprememb je del boja za 
humanost in človeštvo samo. Za zma-
go so potrebne daljnosežne spre-
membe na več segmentih – potro-
šnja, proizvodnja in cenitev energije, 
mednarodno sodelovanje. Predvsem 
pa zahteva zmaga v tem boju daljno-
sežne spremembe pri našem doje-
manju ekološke soodvisnosti, načinu 
razmišljanja o socialni pravičnosti do 
revnih prebivalcev našega sveta in o 
človekovih pravicah ter dolžnostih do 
prihodnjih generacij. 

Prehod na nizkoogljične 
tehnologije 

Odločitev za uporabo energije iz 
obnovljivih virov je danes in bo tudi 
jutri pravilna odločitev, tako iz okolj-
skega vidika, kot tudi finančnega. 

Škodljive emisije CO
2

>
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Finančna tveganja zaradi okoljske 
škode bodo znatno presegla stroške 
za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov. Po predvidevanjih bodo ti stro-
ški presegli 10 % družbenaga bru-
to družbenega proizvoda. Globalne 
emisije naj bi se do leta 2050 zmanj-
šale na okrog dve toni CO

2
 na prebi-

valca, cilj EU pa je zmanjšanje emisij v 
razvitih državah za okrog 60 do 80%. 

Politični cilji so usmerjeni v raci-
onalno in učinkovito rabo z energi-
jo, vendar bodo potrebne tudi nove 
proizvodne zmogljivosti, ki bodo na-
domestile stare iztrošene naprave 
ali da se bodo potrebe v industriji, 
v kar največjem obsegu, krile iz ob-
novljivih virov. Zanesljiva in kakovo-
stna proizvodnja električne energi-
je je eden od predpogojev uspešne 
konkurenčne ekonomije. Raziskave 
in razvoj zagotavljajo, da je razpolo-
žljiva tehnologija sposobna zadostiti 
ostrim okoljskim zahtevam in po pri-
čakovanjih se celotna družba usmerja 
v tehnologije brez ali z nizkimi emisi-
jami  CO

2
, s ciljem omejiti podnebne 

spremembe. Zaradi tega govorimo o 
nizkoogljični družbi in nizkoogljični 
tehnologiji. Med perspektivne tehno-
logije sodijo:

 � obnovljivi viri: različne vrste hi-
droelektrarn, fotovoltaične in solar-
ne elektrarne, elektrarne na bioma-
so, vetrne elektrarne ter geotermalne 
elektrarne,

 � jedrska tehnologija: elektrarne, 
temelječe na lahkovodnih reaktorjih, 
hitrih oplodnih reaktorjih in v per-
spektivi visoko temperaturnih reak-
torjih (po letu 2030),

 � tehnologije fosilnih goriv in CCS: 
v to tehnološko kategorijo sodijo plin-
sko-parne elektrarne, klasične premo-
govne elektrarne, uplinjanje premo-
ga z uporabo kombiniranega cikla in 
elektrarne, ki bodo za zgorevanje na-
mesto zraka uporabljale čisti kisik.

Prizadevanja za čisto okolje oz. či-
sti planet so dosegla svoj vrhunec, če-
prav je v bistvu še vedno več besed 
in besedičenja kot konkretnih dejanj. 
Grožnje uničenja naravnega okolja se 

zavedamo prav vsi, čeprav tistim, ki 
imajo moč in oblast v rokah, v veliki ve-
čini ugaja »status quo«. Spremembe 
se morajo zgoditi na globalni ravni, 
v zavesti vsakega posameznika, zato 
obnovljivi viri in s tem zmanjšanje 
emisij, ne bodo dovolj. Industriji se ne 
moremo izogniti in se popolnoma vr-
niti k naravnemu bivanju, lahko pa ti-
sti, ki imajo kapital, pomagajo druž-
bam v razvoju in jih usmerijo stran 
od poti, po kateri so šle razvite drža-
ve- kar se je po izkušnjah izkazalo, da 
je narobe. Govoriti o nekem razvoju je 
nesmiselno, saj bi pravi razvoj pravza-
prav pomenil vrnitev k »naravnemu«. 
Razporeditev moči in kapitala, primeri 
dobre prakse, koriščanje naravnih da-
nosti ter globalne spremembe v zave-
danju in dojemanju kvalitetnega biva-
nja, so dejstva- besede in dejanja, ki 
lahko rešijo človeštvo.  

Energetska prihodnost za 
Slovenijo

Fosilna goriva pojenjajo, prebival-
stvo narašča, podnebne spremembe 
pa že terjajo svoj »krvavi« davek. Če 
želimo rešiti naš planet, se moramo 
začeti vesti odgovorno in predvsem 
učinkovito v energetskem smislu. 
Torej povečati uporabo OVE n URE ter 

zmanjšati izpuste toplogrednih pli-
nov. Slovenska politika se ne more ze-
diniti glede enotnega energetskega 
programa. Kakšne so torej napovedi 
za Slovenijo? 

Skoraj tretjina slovenskih izpustov 
toplogrednih plinov nastane pri pri-
dobivanju elektrike in toplote. V letu 
2010 je bilo v Sloveniji 37 % električ-
ne energije proizvedene v termoe-
lektrarnah, sledile so jedrska elektrar-
na (34 %) in hidroelektrarne (29 %). 
Izračuni Elesa kažejo, da bo Slovenija 
do leta 2020, ob upoštevanju porabe 
električne energije in delujočih virov, 
28% uvozno odvisna, kar bo seveda 
občutno vplivalo na višanje cen ener-
gentov za gospodinjstva in konku-
renčnost slovenskega gospodarstva. 
Evropske direktive pod geslom »20-
20-20« (20% uporabe OVE, 20% ener-
getskega varčevanja in 20% manj iz-
pustov) nas zavezujejo, da do leta 
2020 povečamo izkoriščanje obnovlji-
vih virov energije. Strokovnjaki svari-
jo, da je 100% prehod na OVE skoraj 
nemogoč, saj bi se cene energentov 
praktično povzpele v nebo. Tudi EU 
bo morala v energetske naložbe vlo-
žiti 1000 milijard evrov, če hoče dose-
či cilje, ki si jih je postavila. Pojavlja je 
vprašanje, ali je sploh možno ustrezno 

 Lepote narave
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nadomestiti konvencionalne ener-
getske procese z OVE. 

V javnosti je slišati ostre kritike, da 
Slovenija ne izrablja svojih energet-
skih možnosti v največji možni meri. 
Primeri tega so: Mura je praktično 
nedotaknjena, Sava neizgrajena, HE 
Krško stoji... Prav tako so tudi direk-
tive iz Bruslja, da mora Slovenija po-
večati delež električne energije, pro-
izvedene v hidroelektrarnah, sicer bo 
plačala denarno kazen. Tudi direk-
tor direktorata za energijo g. Janez 
Kopač meni, da je rešitev v umešča-
nju hidroelektrarn na srednji Savi edi-
na konstruktuvna rešitev, da se pove-
ča obseg uporabe OVE do leta 2020. 
Prav tako se razmišlja o možnostih 
koriščanja energije vetra in v Sloveniji 
naj bi bilo 14 primernih lokacij za ve-
trna polja (več kot polovica jih je na 
Primorskem, a jih je velika večina mo-
rala odpovedati zaradi prevelikih po-
segov v okolje). Vodja centra za ener-
getsko učinkovitost, g. mag. Stane 
Merše meni, da lahko Slovenija do leta 
2050 vso potrebno energijo pridobi iz 
OVE. Ovire, ki se ob tem pojavljajo so 
v glavnem v zaščiti naravnega okolja, 
fizične omejitve v mestih, usmerje-
nost kapitalskih tokov v fosilna gori-
va, neusposobljenost kadra in pred-
vsem investitorjev na prehod na OVE. 
Investicija v OVE ima veliko več pozi-

tivnih lastnosti, saj dolgoročno ohra-
nja zdravo okolje in planet na splošno, 
odpira nova delovna mesta ter razvoj 
novih okolju prijaznih tehologij. Po 
svetovnih ocenah danes sektor OVE 
zaposluje okrog 2,3 milijonov ljudi po 
svetu, napovedi pa so, da bi bilo do 
leta 2030 v sektorju OVE zaposlenih 
20 milijonov ljudi, od tega naj bi bilo 
kar 12 milijonov delovnih mest veza-
nih na proizvodnjo biogoriv. 

Da Slovenci ne znamo najbo-
lje varčevati z energijo, v primerjavi 
z ostalimi članicami EU, so ugotovili 
na Inštitutu Jožef Štefan (raziskava je 
pokazala, da ima 83 % gospodinjstev 
na deklarativni ravni pozitiven odnos 
do učinkovite rabe energije, vendar 
se je v realnem življenju za URE od-
ločilo le okrog 28 % gospodinjstev). 
Energetska intenzivnost Slovenije je 
več kot 50 % nad evropskim povpre-
čjem (raba energije v Sloveniji nara-
šča, kar 2 % letno), zato bo prva slo-
venska skrb- učinkovito varčevanje z 
energijo in povečanje OVE. 

Rast porabe energije je potrebno 
nemudoma ublažiti, saj je takšna rast 
v danih razmerah dekadentno deja-
nje, ki na dolgi rok ogroža, ne samo 
naše gospodarstvo, okolje in blaginjo, 
temveč človeštvo nasploh. Energijo se 
moramo navaditi uporabljati kot vir, ki 
je omejen. Varna in učinkovita raba pa 

ne pomeni, da se mora človek odpo-
vedati udobju, temveč gre predvsem 
za odgovornost do sebe in svojih po-
tomcev. Učinkovita raba energije to-
rej pomeni doseganje enakega udo-
bja, le pri manjši rabi energije. In pravo 
udobje bo človek našel v »naravnem« 
okolju, da se človek nauči živeti zdra-
vo in kvalitetno, z vestjo do planeta 
Zemlje, torej v stiku z naravo. Vsekakor 
pa se marsikdo med nami odloča iti še 
korak dlje in žrtvovati tudi del udobja 
za nižji račun za energijo ali čistejše 
okolje ali mirno vest.

KG

 Čist planet za naše potomce

� več kot dvajsetletne izkušnje na področju dejavnosti 
 vgrajevanja vodovodnih, plinskih ter ogrevalnih napeljav in naprav,

� velik poudarek na sodobnih ter ekonomičnih produktih, 
 ki zmanjšujejo obratovalne stroške,

� gradimo in obnavljamo različne objekte z namenom, da bi ti 
 postali lepši, sodobnejši in prijetnejši za bivanje in delo.
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ne energije. Pilotski sistem je instaliran na otoku Rugen v 
Baltiškem morju, kjer se nahaja eden od najbolje opremlje-
nih laboratorijev na svetu za preučevanje obnovljivih virov. 

Osnovni podatki sistema prikazanega na sliki 1 so sledeči:
 y SPTE: proizvodnja električne energije in toplotne energije  

 (Pel = 30 kW,  P top = 70 kW)
 y Elektrarna na veter: Pel = 100 KW
 y PV sistemi: Psk = 10 kW
 y - Ogrevalni kotel na vodik (H2): Pk = 20 kW
 y - Hranilnik za vodik: 240 Nm3
 y - Naprave za elektrolizo vode: Pel = 20 kW 

Na sliki 1a sta prikazani vetrnici s tri - lopatičnimi rotorji.

Električno energijo, ki jo proizvedemo v vetrni elektrar-
ni, ne uporabimo za neposredno za segrevanje vode, tem-
več jo uporabimo za pridobivanje vodika iz vode s pomočjo 
elektrolize. Dodatna pretvorba energije je potrebna zato, 
ker električno energijo ne moremo skladiščiti, uporabimo jo 
lahko le takrat, ko je na razpolago dovolj vetra. V nasprotju z 
električno energijo, vodik lahko skladiščimo in ga uporabi-
mo takrat, ko ga potrebujemo. Pridobljen vodik ( 240 Nm3) 
se shranjuje v hranilniku s prostornino 8 m3 in tlaku 30 bar 
in se  uporabi kot gorivo v kondenzacijskem kotlu za ogre-
vanje. Tehnični podatki kotla na vodik so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1

kurilna vrednost goriva 10, 79 MJ/Nm3

tlak goriva 30 bar

temperatura predtoka 59 °C

temperatura povratka 43 °C

temperatura dimnih plinov 54 °C

delež O
2
 v dimnih plinih 14, 2 %

izkoristek kotla 106 %

Pri zgorevanju vodika ne nastajajo dušikovi oksidi (NO
x
), 

ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid(CO
2
) temveč le 

vodna para. Kotel ima vgrajen gorilnik s katalitičnim zgore-
vanjem in je neškodljiv za okolje. Nazivna teoretična toplo-
tna moč kotla znaša 39 kW, dejanska moč pa zaradi izvedbe 
gorilnika znaša 20 kW. Gorilnik na vodik obratuje z velikim 

Nadaljevanje članka iz 78. strani 

Slika 2: Energijska oskrba zgradbe s solarno energijo

Slika 1a
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presežkom zraka (delež kisika znaša 14,2 %). Ker se pri kata-
litičnem zgorevanju plamen ne vidi, se za nadzor plamena 
uporabljajo termoelementi. Za večjo varnost obratovanja 
kotla s gorilnikom na vodik ,so v kotlovnici nameščeni sen-
zorji za zaznavanje vodika, ki v primeru povečanje njegove 
vsebnosti, ustavijo delovanje kotla. 

Celotno postrojenje je trenutno namenjeno še raziska-
vam, vendar pa lahko določena spoznanja in izsledke v bli-
žnji prihodnosti, uporabimo za oskrbo tudi manjših stano-
vanjskih zgradb ter naselij.

2. Možnosti oskrbe zgradbe z energijo v 
prihodnosti

Z izkoriščanjem pasivne in aktivne sončne energije lahko do-
sežemo energijsko neodvisno oskrbo stavbe s potrebno energijo. 
To pomeni, da nam lahko sonce zagotavlja vso potrebno energijo 
za ogrevanje in hlajenje, pripravo tople sanitarne vode ter elek-
trično energijo. Na sliki 2 je prikazan koncept energijske oskrbe 
zgradbe s solarnimi sistemi in uporabo »sonaravne« tehnologije. 
Opisani koncept bi bil primeren predvsem na obalnih področjih 
in na otokih.

Sistem energijsko neodvisne zgradbe (slika 2) sestavljajo na-
slednji podsistemi:
-izkoriščanje solarne energije s pomočjo PTI - prosojne toplotne 
izolacije, 

- priprava tople sanitarne vode s pomočjo SSE, hranilnika to-
plote in kotla na vodik,

- oskrba z električno energijo enosmerne in izmenične nape-
tosti s pomočjo solarnih modulov (PV sistemi),

- sezonsko shranjevanje energije s pomočjo vodika (naprave 
za elektrolizo, ki proizvajajo vodik in kisik, ki se zbirata v ločene 
hranilnike).

Pilotski projekti, ki so jih izvedle znane institucije v svetu, so 
pokazali, da je možno z novo tehnologijo v določenih pogojih, za-
gotoviti energijsko neodvisno oskrbo zgradbe s potrebno energi-
jo. Na zgoraj prikazanem konceptu se za hlajenje prostorov 
koristi solarna energija v absorpcijskem hladilnem sistemu. 
Poleg energijske oskrbe pa opisani sistem vključuje tudi zbi-
ranje deževnice in pridobivanje sladke vode iz morske vode 
s pomočjo sončne energije.

3. Zaključek
Izkoriščanje sedanjih primarnih virov je dodobra one-

snažilo okolje. V kolikor ne bomo v čim krajšem času primar-
ne vire zamenjali z viri, ki so okolju prijaznejši, preti zemlji 
katastrofa. Sončna energija je neizčrpan vir energije, zato je 
eden glavnih upov človeštva za njegovo oskrbo z energijo 
v prihodnosti.

(bg)

solarni sisTEm za 
sEgrEvanjE bazEnskE vodE

koriščenje sončne energije za segrevanje bazenske 
vode znatno zmanjša stroške za rabo energije, če jih pri-
merjamo z drugimi energenti (električna energija, plin 
in kurilno olje).

s solarnimi sistemi lahko segrevamo manjše družin-
ske hiše in tudi velike odprte in zaprte bazene v športno 
- rekreacijskih centrih, zdraviliščih, hotelih itd. solarni 
sistemi se glede na ssE (sprejemniki sončne energije) 
pojavljajo v dveh osnovnih izvedbah in sicer z absor-
berji in  kot običajne izvedbe (ravni in cevni sprejemni-
ki sončne energije).

1. Solarni sistemi
Solarni sistemi  za segrevanje bazenske vode se gle-

de na vrsto sprejemnika sončne energije pojavljajo v dveh 
izvedbah:

 � z absorberji,
 � z običajnimi sprejemniki (ravnimi in cevnimi.

Solarni sistemi so sestavljeni iz dveh krogov:
 � solarnega kroga, ki vsebuje vse elemente klasičnih sis-

temov (absorberja oz. SSE,obtočne črpalke, nepovratni ven-
til, slika 1)

 � bazenski krog (vsebuje vse elemente potrebne za de-
lovanje bazena:dovod sveže vode, kemična priprava vode, 
obtočno črpalko itd, slika 1). 

Uporaba absorberjev brez pokrova za segrevanje ba-
zenske vode temperature 30 °C je bolj pogosta kot uporaba 
klasičnih SSE. V področju v katerem obratujejo, kjer je razlika 
temperature bazenske vode in zunanje temperature manj-
ša od 10 °C, ni večje razlike v učinkovitosti med absorberji in 
klasičnimi SSE (slika 2). Ker absorberji nimajo okvirja in toplo-
tne izolacije, so konvekcijske izgube večje kot pri klasičnih 
SSE, posebej v vetrovnem vremenu in tudi takrat, kadar je 
temperaturna razlika bazenske vode in zunanje temperatu-
re večja od 10 °C. 

Solarni sistemi za segrevanje bazenske vode z obi- >
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čajnimi SSE koristimo takrat, ko moramo zagotoviti potre-
be po topli sanitarni vodi in kot podpora ogrevanju. Poleti 
pa koristimo viške toplote za segrevanje bazenske vode. 
Temperatura vode mora biti višja od 28 °C, na primer v zdra-
viliščih. Za dobro izoliran bazen veljajo sledeče smernice:

 � za zaprte bazene: površina SSE mora biti enaka ½ po-
vršine bazena,

 � za odprte bazene: površina SSE mora biti enaka povr-
šini bazena.

2. Solarni sistemi z absorberji
Absorberji za solarne naprave so izdelani iz polimernih 

materialov: polietilena, polipropilena in umetnega kavčuka. 
Uporaba polimernih materialov je možna zato, ker so tem-
perature in tlaki znatno nižji kot so v sistemih za pripravo 
tople sanitarne vode (temperatura znaša 70 °C). Pri kovin-
skih materialih je potrebno uporabiti razna sredstva (klor, in-
hibitorji) za obdelavo bazenski vod, katerih delovanje pov-
zroča korozijo. Zahteve za uporabo polimernih materialov 
so sledeče:

 � enostavno čiščenje in vzdrževanje,
 � mali padci tlakov, 
 � odpornost na korozijo,
 � odpornost na UV žarke,
 � temperature v razponu -20 do 70 °C,
 � čim večji absorpcijski koeficient (a).
Polimerne materiale uporabljamo tudi za cevne razvode.

3. Dimenzioniranje absorberja
Osnovni problem pri dimenzioniranju absorberjev je, da 

gre za odprt sistem, ki izmenjuje toploto z okolico (toplo-
tni dobitki in toplotne izgube). Toplotni dobitki so sledeči:

 � sončno obsevanje vode v bazenu (absorpcija),
 � konvekcija z zrakom iz okolice.
Toplotne izgube nastajajo zaradi:
 � sevanje s površine vode na okoliške predmete v noč-

nem času in hladnih obdobjih,
 � konvekcije z zrakom iz okolice v nočnem času in hla-

dnejših jasnih dneh (17 % od skupnih izgub),
 � izhlapevanje s površine vode (50 % od skupnih izgub),
 � prehoda toplote skozi tla in stene bazena.

3.1. Specifične toplotne potrebe
Specifične toplotne potrebe za segrevanje bazenske 

vode preko dneva izračunamo z enačbo:

qseg,baz = qizg . td + qseg,dov

V enačbi pomeni:
q

seg,baz
 - specifične toplotne potrebe za segrevanje ba-

zenske vode preko dneva,
q

izg
 = q

izg,izh 
+ q

izg,konv
 - specifične toplotne izgube vode v 

bazenu, W h/(m2 d),
t

d
 - čas obratovanja bazena (čas, ko je bazen nepokrit),

q
seg,dov

 = m
dov,hl 

. c
w

 . (T
baz

 - T
dov,hl

) - specifične toplotne po-

Slika 1: Shema solarnega sistema za segrevanje bazenske vode
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trebe za segrevanje sveže dovedene vode preko dneva, W 
h/(m2 d),

m
dov,hl

 - specifični pretok dovedene sveže hladne vode 
(glede na površino bazena), kg/(d m2),

c
w

 - specifična toplota vode, =1,16 W h/(kg K),
T

baz
 - srednja temperatura bazenske vode, °C,

T
dov,hl 

- temperatura dovedene sveže, hladne vode, °C, 
q

izg,izh
 = p

ok
 . [35 . w

zr
 + 43(T

baz
 - T

zr
)] . (x

zr,baz 
- x

zr
) - toplotne 

izgube zaradi izhlapevanja s površine vode, W/m2,
w

zr 
- hitrost zraka (vetra) nad površino bazena, m/s,

T
zr

 - temperatura okolice, °C,
x

zr,baz
 -vlažnost - nasičenost  pri srednji temperaturi ba-

zenske vode, kg/kg,
x

zr
 - vlažnost zraka pri temperaturi okolice, kg/kg,

q
izg

,
konv

 = q
seg

,
dov

 . 0,0006 (T
baz

 - T
zr

)/(x
zr

,
baz

 - x
zr

) - toplotne 
izgube zaradi konvekcije, W/m2,

q
izg

,
konv 

 = e
baz . 

σ . (T4
baz

 - T4
zrak

) - toplotne izgube zaradi se-
vanja iz površine bazena q

izg
,
konv

e
baz

 - emisijski koeficient s površine bazena - približno 1,
σ - Stefan - Boltzmanova konstanta = 5,67 . 10 -8 W/(m2 K4).
Skupne toplotne izgube z izhlapevanjem, konvekcijo in 

sevanjem s površine odprtih bazenov znašajo približno 4 
kWh/(m2 d).

specifična toplota qabs predana mediju v absorberu se 
določi iz enačbe:

qabs = E . habs/100

V enačbi pomeni:
E - povprečna dnevno obsevanje absorberja , W h/(m2 d)
habs - učinkovitost absorberja 
Pokazatelj razmerja med specifičnimi toplotnimi po-

trebami in specifično toploto predano mediju absorberja 
določimo z enačbo:

y = q
seg,baz

/ q
abs

 = 0,5 - 0,8 (za večje sisteme, dodatni iz-
vor toplote).

Potrebna površina absorberja aabs se določi iz enačbe:

aabs = y . abaz (m
2), 

A
baz

 - površina bazena, m2.
Največje toplotne izgube pri odprtih bazenih so zara-

di izhlapevanja in konvekcije z okoliškim zrakom (približno 
70 %). Za zmanjšanje teh izgub se koristijo pomični pokrovi 
za pokrivanje bazena (v primeru hladnih dni, ponoči, pred-
vsem če je nebo jasno).

4. Osnovne smernice za vgradnjo  
absorberjev

Največji učinek celotnega solarnega sistema za segreva-
nje bazenske vode dobimo, če je absorber usmerjen proti 
jugu in je njegov nagib 10 - 30°. Absorberje lahko vgradimo 
na streho ali drugo ravno površino, najpogosteje se posta-
vljajo na nosilce v neposredni bližini bazena. Obremenitev 
strehe brez mase nosilcev znaša 5 do 11 kg/m2. Razdelilni in 
zbiralni vodi morajo biti položeni z nagibom, da se lahko ab-
sorber izprazni (pozimi ali da sistem ne bo dalj časa v upora-
bi). Razen tega ga moramo postaviti tako, da bo v čim manjši 
meri pod vplivom vetra. Če več absorberjev vežemo v polje, 
moramo upoštevati toplotni raztezek, ki pri polimernih ma-
terialih znaša 0,1 - 0,2 mm/m K. Pri cevni vezavi je potrebno 
upoštevati zaradi padcev tlaka t.i. Tichelmannovo načelo. 
Padec tlaka pri pretoku skozi absorberje mora znašati do 
0,2 bar. Obtočno črpalko solarnega kroga izberemo tako, 
da njena moč znaša 1,5 % toplotne obremenitve absorber-
skega polja. Pretok vode v solarnem krogu običajno znaša 
70 - 100 l/(h m2) površine absorbera. Sistem je odprt glede 
na tlak okolice (slika 1). Solarni sistem ima dva kroga: solar-
nega in bazenskega. Vsak krog je opremljen s svojo obtočno 
črpalko in sistemom za obdelavo vode, ki se filtrira in klorira. 
Količino vode v solarnem krogu reguliramo z elektro motor-
nim ventilom in obtočno črpalko (slika 1).

Najenostavnejši način regulacije solarnega sistema je 
na osnovi temperaturne razlike, zato je potrebno vgraditi 
temperaturna tipala, kar je razvidno iz slike 1. V primeru, da 
je temperatura predtoka višja od temperature bazenskega 
kroga, se vključi obtočna črpalka in odpre elektro motorni 
ventil, s čimer se pušča več vode iz solarnega sisteme glede 
na vstopno vodo v bazen.

V primeru, ko temperaturna razlika postane manjša od 
0,5 °C, avtomatska regulacija izključi obtočno črpalko in pri-
pre elektro motorni ventil, tako da največji del vode kroži 
samo skozi bazenski krog.                                           (bg)Slika 2: Krivulje delovanja solarnega sistema za segrevanje bazenske vode
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KETER ORGANICA

NOVA KBM HAAS DOM HIDRIA PLINARNA MARIBOR

ARMEX CREINALENTHERMINVEST

KOVINTRADE MESSER GEJS ZELENI SISTEMI

HERZ WV TERMROLTEKBIOMASA

Pomurski sejem je letos organizi-
ral že 49. mednarodni kmetijsko – ži-
vilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, ki 
bo naslednje leto praznoval častitljivi 
jubilej – abrahama. Sicer pa je AGRA 
največji mednarodni sejem kmetij-
stva in živilstva v Sloveniji ter v sose-
dnji regiji štirih držav. Na omenjenem 
sejmu se je na cca. 67.000 kvadratnih 
metrov razstavnih površin predstavi-
lo več kot 1.710 razstavljalcev iz petin-
dvajsetih držav. Z ozirom na dejstvo, 

da je na AGRI razstavljalo kar nekaj 
oglaševalcev revije ENERGETIK, smo 
te obiskali, jih povprašali po njiho-
vem mnenju glede prepoznavnosti 
revije, istočasno pa smo revijo pred-
stavili nekaterim novim, potencial-
nim oglaševalcem. Ugotavljamo, da 
je revija ENERGETIK prepoznavna kot 
dobra strokovna revija z dolgoletno 
tradicijo. 

V nadaljevanju so nanizane foto-
grafije razstavnih prostorov nekaterih 

obstoječih in potencialnih oglaševal-

cev, ki so razstavljali na sejmu AGRA.
Olga Poslek

49. mEdnarodni kmETijsko – 
živilski sEjEm agra
Gornja Radgona, 20. - 25. avgust 2011

Sejem bil je živ...

Foto: O
lg

a Po
slek
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Nagradna križanka št. 9

Vpiši nagradno geslo

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

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite  
najkasneje do 15. 10. 2011 na naslov: 
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA  
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

Spoštovani bralci revije Energetik!
izkorisTiTE PriložnosT! 

Strokovnjaki bodo odgovarjali na vprašanja 
iz področja ogrevanja, klimatizacije, prezračevanja, 

solarne tehnike in  gradbene fizike  
(toplotne in zvočne izolacije,  

pasivne in nizkoenergijske hiše itd).

Vprašanja pošljite  
na naslov  

revije Energetik ali elektronski naslov: 

urednistvo@revija-energetik.si 

v vsaki rEviji  
bomo odgovorili na 

Tri vPrašanja.

1.nagrada 
JOŽE HOCHKRAUT

Na kresu 18 

4228 Železniki

2.nagrada
MARJAN BAŠA 

Jakčeva 40
1000 Ljubljana

3. nagrada
ANDREJA HAUPTMAN

Ulica talcev 1/c
1410 Zagorje ob Savi

nagrajenci nagradne  
križanke št. 8,  
87. št. revije  
Energetik
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Na letošnjem že 44. Mednarodnem obrtnem sejmu MOS se 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) tokrat prvič pred-
stavlja v dvorani L1. Poleg OZS se v isti dvorani predstavljajo tudi 
strokovne sekcije pri OZS, Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice ter domači in tuji partnerji. Med mnogimi novostmi vam 
predstavljamo prvi Virtualni obrtni sejem, ki je nastal v sklopu 
prenove spletnega nastopa in spletnih mest OZS. Z možnost-
mi, ki jih ponuja nova tehnologija, svoje člane na enostaven in 

SREDA, 7. 9. 2011
Slavnostno odprtje 44. MOS 2011
Termin: 11.00 – 12.00
Lokacija: Modra dvorana

Sejem bo uradno odprl predsednik Vlade Republike Slovenije,  
gospod Borut Pahor.

TOREK, 13. 9. 2011
Okrogla miza: Kaj nam prinaša uvedba davčnih blagajn
Termin: 10.00 – 12.00 
Lokacija: Modra dvorana
Moderator: Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja OZS
Sodelujoči: Uroš Novak, vodja preiskovalno-analitskega oddel-
ka pri Davčnem uradu Republike Slovenije in Andrej Šik, direktor 
Slovenskega deželno gospodarskega združenja v Trstu 

Obeta se nam uvedba davčnih blagajn za vse, ki poslujejo z go-
tovino. Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Zakona o davčnih 
blagajnah, katerega namen je omejiti sivo ekonomijo in neplačevanje 
davkov pri poslovanju z gotovino. Zakon bodo jeseni poslanci obrav-
navali v Državnem zboru RS, v veljavo pa naj bi stopil že z januarjem 
2012. 

Predlog zakona predvideva obvezno uporabo davčnih blagajn pri 
izdaji računov za plačilo z gotovino, s čimer naj bi se zmanjšal obseg 
sive ekonomije oziroma davčnih utaj. Pa je to res celovita rešitev?

Program:
 y Pozdravni nagovor, Štefan Grosar, podpredsednik OZS in  

 predsednik UO OZS
 y Predstavitev predloga Zakona o uvedbi davčnih blagajn
 y Kako bo uvedba vplivala na vaše poslovanje
 y Kakšni bodo predvidoma stroški nabave• Kdo konkretno bo moral  

 uporabljati davčne blagajne in kdo ne
 y Kakšna so stališča OZS do uvedbe davčnih blagajn
 y Kako se je uvedba in uporaba davčnih blagajn izkazala v praksi  

 (Italija)
 y Razprava

ČETRTEK, 8. 9. 2011
Mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in  
podjetnikov iz Slovenijein držav EU ter jv Evrope s  
področja obnovljivih virov energije
Termin: 10.00 – 16.00 
Lokacija: Modra dvorana 
Moderator: Gregor Primc, strokovni sodelavec za mednarodno sode-
lovanje OZS
Sodelujoči:  Predstavniki Javne agencije RS za podjetništvo in tuje in-
vesticije, Ministrstva za gospodarstvo, OZS ter podjetniki in obrtniki.
Opomba: Prijave možne do 19. 8. 2011

Poslovno srečanje s področja obnovljivih virov energije (gradbe-
ništvo, elektro dejavno-sti, elektronika, kovinarstvo, predelava lesa, 
ipd.). Na poslovnem srečanju bodo sodelovali podjetniki in obrtniki 
iz Nemčije, Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Makedonije, 
Kosova, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Albanije. Namenjeno je 
predvsem navezovanju poslovnih stikov za bodoče sodelovanje in iz-
menjavi izkušenj ter poslovnih informacij. 

Program: 
 y Poslovna konferenca 

 – Pozdravni nagovor, Štefan Grosar, podpredsednik OZS in  
  predsednik UO OZS 
 – Predstavitev slovenskega gospodarstva, poslovnega okolja   
  in investicijskih priložnosti

 y Individualni poslovni razgovori – 1. del
 y Individualni poslovni razgovori – 2. del

dostopen način predstavljamo javnosti in jim tudi na ta način 
skušamo pomagati pri njihovem poslovanju. 

Vljudno vabljeni na vse naše dogodke!
Že tradicionalno organiziramo aktualne dogodke, v dvora-

ni L1 pa so tokrat vsem obiskovalcem na voljo okusi in dišave v 
sklopu predstavitve projekta »Gostilna Slovenija«. 

Štefan Pavlinjek 

Predsednik OZS

Program osrEdnjiH 
dogodkov v časU  
mEdnarodnEga obrTnEga sEjma

CELJE, CELJSKI SEJEM, 7.–14. SEPTEMBER 2011

Prijavnico in dodatne informacije za posamezni 
dogodek lahko snamete ali si ogledate na spletni 
strani revije Energetik www.revija-energetik.si
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Vodilno ogrevanje na biomaso

KWB ogrevanje na biomaso
Specialist za ogrevanje na sekance, pelete  
in polena 8 - 300 kW

Sprejmite izziv in postanite specialist 

za ogrevanje na biomaso - KWB certifi-

cirani partner*.

Pridružite se odgovornim 

za prihodnost!

* več informacij na tel.: 03/839 30 80 ali info@kwb.si

 

www.kwb.si

Primus 137 D

PASIVNO 
JE Z NAMI 
AKTIVNO

T: 02 421 67 50   I: www.lumar.si

PASIV

geprüfter
Anschluss

PASSIV
HAUS

Komponente
geeignete

Dr. Wolfgang Feist

Živeti najbolje!

GRADIMO SODOBNE, VARČNE EKOLOŠKE 
HIŠE LUMAR IN TAKO AKTIVNO PRISPEVAMO K 
VAROVANJU OKOLJA

V podjetju Lumar že danes gradimo hiše prihodnosti, 
ki najmanj onesnažujejo okolje in dosegajo izjemno 
nizko rabo energije za ogrevanje.

Da je Lumar TEHNOLOGIJA vodilna v Sloveniji na 
tem področju dokazuje tudi dejstvo, da smo edini 
slovenski proizvajalec s certifikatom Passivhaus 
inštituta za konstrukcijski sistem za pasivno gradnjo 
in prvi slovenski proizvajalec s certifikatom za 
postavljeno pasivno energijsko hišo (Primus 137),  
ki je hkrati tudi plus energijska hiša.
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Kombinacija s prihodnostjo: Viessmann 
kondenzacijska tehnika dopolnjena s 
toplotno črpalko
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Učinkovita kombinacija: oljni kondenzacijski 
kotel Vitorondens 200-T in kompaktna 
toplotna črpalka Vitocal 160-A. Prednosti 
te do podrobnosti usklajene kombinacije: 
mnogo nižji stroški ogrevanja, predvsem 
energijsko varčno ogrevanje sanitarne 
vode in minimalne emisije. 
www.viessmann.si

Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi 
za vse energente in vsa področja uporabe

Naši poslovni partnerji v vaši bližini: *
LJUBLJANA z okolico:
ECOP AGENT d.o.o., Tržaška c. 329, 1000 Ljubljana, 
tel.: 051 615 615; Kek d.o.o., Gasilska 37, 1290 
Grosuplje, tel.: 030 664 438; PROINS d.o.o., Golo 
Brdo 52, 1215 Medvode, tel.: 041 707 466; Remih 
Inženiring d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/511 42 90; Vavtar Inženiring d.o.o., Ulica 
Bobrova ul 20, 1000 Ljubljana, tel.: 01/520 75 82; 
VISTRA d.o.o., Groblje 3a Rodica, 1230 Domžale, 
tel.: 01/724 43 43

MARIBOR  z okolico:
Kričej d.o.o., Miklavška c. 75, 2311 Hoče,
tel.: 02/629 54 60; Montaža, servis toplotne 
tehnike Majhen Sebastien s.p., Zg. Hajdina 12b, 
2250 Ptuj, tel.: 041 620 205; Termoservis-Brdnik 
Danilo s.p., Spodnjevaška pot 24a, 2000 Maribor, 
tel.: 040 684 544

VZHODNA ŠTAJERSKA in PREKMURJE:
Inštalacije Gabor Milan s.p., Dolnja Bistrica 55,
9232 Črenšovci, tel.: 041 891 324; Inštalacije 
Filipič Borut s.p., Precetinci 35, 9243 Mala 
Nedelja, tel.: 041 631 473; R & M mont d.o.o., 
Industrijska ul. 8, 9000 Murska Sobota, tel.: 051 
640 430

CELJE z okolico in POSAVJE:
ASC 2000 d.o.o., Praprotnikova 35, 3330 Mozirje,
tel.: 03/839 26 60; Juričan Mihael s.p.,
Polje ob Sotli 16, 3255 Buče, tel.: 041 624 879;
MKT Radej d.o.o., Glavni trg 25, 8290 Sevnica,
tel.: 07/816 06 30; Monmetal Oštir Johannes 
s.p., Brezina 28, 8250 Brežice, tel.: 041 636 585; 
Monter d.o.o., Celje, Medlog 7c, 3000 Celje, 
tel.: 041 526 420; Smevt d.o.o., Začret 61,
3202 Ljubečna, tel.: 041 624 060

KOROŠKA:
Erjavec August s.p., Brdinje 51, 2394 Kotlje,
tel.: 041 632 113; Linasi Milan s.p., Podgorje 64f,
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, tel: 02/882 24 90

GORENJSKA:
ELTERM d.o.o., Prečna 7, 4260 Bled,
tel.: 04/537 32 00; INŠTALACIJE OBLAK, Zlatko 
Oblak s.p., Smledniška cesta 43a, 4000 Kranj,
tel.: 041 403 578; I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 
1241 Kamnik, tel.: 01/839 45 87; TALCOM d.o.o., 
Demšarjeva 14, 4220 Škofja Loka, tel.: 041 615 021

DOLENJSKA:
Dulc. d.o.o., Stranje pri Škocjanu, 8275 Škocjan,
tel.: 041 616 255; Pagras d.o.o., Adamičeva 2, 
8000 Novo mesto, tel.: 041 377 834; Revis d.o.o., 
Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto,
tel.: 07/338 29 42; Termoting, svetovanje, 
inženiring in montaža d.o.o., Pod Trško goro 83, 
8000 Novo mesto, tel.: 041 348 738

NOTRANJSKA in PRIMORSKA:
Avir, inženiring d.o.o., tel.: 031 703 106; 
Pavel inštalacije, Bizjan Pavel s.p., Strmica 11, 
1360 Vrhnika, tel.: 041/688 211; Čebron Franko s.p., 
Preserje 80 / a, 5295 Branik, tel.: 041 648 533; 
INSTAL - M d.o.o., Topolc 9, 6250 Ilirska Bistrica, 
tel.: 040 473 123; Rupnik Bojan s.p., Mali most 14, 
1370 Logatec, tel.: 041 715 548

* Naši poslovni partnerji so instalaterji, oziroma 
 instalaterska podjetja, ki v svojem imenu in na 
 lasten račun montirajo opremo Viessmann.

Geberit Monolith

Geberit Monolith združuje preverjeno kakovost in popoln dizajn. Mednarodno večkrat nagrajen sanitarni modul 
skriva splakovalnik za stekleno ploščo, kar mu daje atraktiven in racionalen izgled. V samo nekaj korakih lahko nanj 
pritrdite izbrano keramično školjko in ustvarite popolno harmonijo v kopalnici. Prednosti so jasne: brez razbijanja, 
oblaganja z novo stensko ali talno oblogo in brez umazanije. Več na → www.geberit.si

Dizajn,  
 vgrajen  
 enostavno.


