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„Z vašo streho  
in s Solar Tehnikom  
do zaslužka!“

Bliža se sejem DOM, 
zato vas med 6. in 11. marcem 

vabimo, da nas obiščete  
v dvorani A na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani.

Predstavili vam bomo nove  
konstrukcijske sisteme za gradnjo 

nizkoenergijskih in pasivnih hiš  
ter novo linijo tipskih hiš.

Ne zamudite ugodnih sejemskih  
popustov!
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Navkljub krizi, revija Energetik še 
vedno redno izide. Po pregledu pre-
teklih številk (leto 2011) lahko opazi-
mo, da nikoli pod 64 strani.

Zasluga gre ekipi uredniškega od-
bora revije Energetik in predvsem 
Vam oglaševalcem.

Vsak se trudi preživeti in ubirati 
nove načine upravljanja in racionalizi-
ranja, ki zagotavljajo obstoj lastne or-
ganizacije oziroma podjetja. Utečene 
navade in poti pa seveda ne gre spre-
meniti čez noč. Potrebno je domisliti 
detajle in določiti nujnost stvari.

Celostno podobo revije Energetik 
prav tako ni bilo mogoče spremeniti 
čez noč. Tudi človek se ne more spre-
meniti kar tako »iz danes na jutri«. 
Treba si je vzeti čas, katerega je sicer 
vedno premalo, in ugotoviti, kaj stvar 
resnično zahteva za svoj razvoj in na-
predek, ne da pri tem trpela kvaliteta.

Verjamem, da marsikdo v dana-
šnjih časih razvija kakšno novo ide-
jo in postopoma spreminja način de-
lovanja, kjer je potrebno. Tako lahko 
krizo izkoristimo za optimalno delo-
vanje in pri tem prehodimo še kakšne 
nove poti ter pridobimo nove poslov-
ne partnerje.

Tokratna številka revije Energetik 
je v največji meri posvečena sejmu 
DOM v Ljubljani. Upam, da bo s svo-
jo podobo in vsebino pripomogla k 
uspešnosti predstavitve Vaših proi-
zvodov in izdelkov, ter prispevala k 
pridobitvi novih kupcev.

Andrej Požar,  
oblikovalec in tehnični urednik  

revije Energetik

Uvodnik
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K a z a l o
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To ni čudež. . . 
Na sejmu Dom v Ljubljani si boste na razstavnem prostoru podjetja Weishaupt, d.o.o., lahko ogledali odlične
Weishauptove izdelke. Spoznali boste talne ogrevalne sisteme za kurilno olje ali plin WTU, stenske in talne
ogrevalne sisteme za plin WTC in sisteme za pripravo sanitarne vode. Na ogled bomo postavili še solarne
sisteme in vrsto drugih zanimivih izdelkov. Našli nas boste v hali B, na razstavnem prostoru številka 24.
Veseli bomo vašega obiska!

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

to je zanesljivost.
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Sekcija instalaterjev-energetikov 
pri Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Maribor že s polno paro 
pelje aktivnosti za pripravo enega 
najpomembnejših projektov, ki ga 
izvede vsako drugo leto. Projekt se 
navezuje na bienalen sejem v Celju 
– ENERGETIKA. V januarju so se že 
začrtale smernice skupnega sode-
lovanja na sestanku, na katerem sta 
sodelovala Bojan Grušovnik, predse-
dnik SIEM in Danilo Brdnik, podpred-
sednik SIEM. V dogovoru z vodjem 
sejma Energetika, Borisom Štuhecem 
in direktorico sejma, Bredo Obrez 
Preskar, so se že postavili dogodki v 
časovne termine.

Za letošnje leto se pripravlja veliko 
dogodkov, na katere vas želimo opo-
zoriti že v tej številki.

Letos bo po veliki otvoritvi, v 
nadaljevanju dneva potekal DAN 
SLOVENSKIH INSTALATERJEV v Sejni 
sobi Celjanka, v poslovni stavbi 
Celjskega sejma. Za Vas pripravljamo 
aktualne strokovne teme s priznanimi 
strokovnjaki s področja energetike in 
instalaterstva. Pozdravili in spregovo-
rili bodo tudi visoki in ugledni gostje 
iz vlade RS, predvsem iz ministrstev, 
ki pokrivajo to področje. V nadaljeva-
nju bo sledilo srečanje oglaševalcev 
revije Energetik in družabno- poslov-
no druženje vseh udeležencev ter po-
slovnih partnerjev. Za naslednji dan 
pripravljamo državno prvenstvo di-
jakov srednjih poklicnih šol, ki se izo-
bražujejo za poklic instalater strojnih 
instalacij iz vse Slovenije. Prav v teh 
dneh so šole že dobile razpis za tek-
movanje s prijavnicami, novim pravil-
nikom, ki ga je pred začetkom priprav 
potrdila sekcija instalaterjev-energe-
tikov na OZS. Prav tako so prejeli ski-
co in program tekmovanja, ki ga ob-
javljamo v tej številki. Upamo, da bo 

to tekmovanje privabilo čim več gle-
dalcev in tistih, ki jim ni vseeno za ta 
poklic ter prihodnost dobrega kadra, 
ki ga sedaj v teh razmerah več kot 
očitno zelo primanjkuje. Najbolj za-
nimiv bo prav praktični del tekmova-
nja, ki se bo tako kot na vsakem sej-
mu Energetika, tudi tokrat dogajal 
pred HALO L.

Vljudno vabljeni k vzpodbujanju 
ekip, ki bodo prav gotovo  zastopale 
dijake iz vse Slovenije.

Za ta dan pa pripravljamo tudi 
mednarodno poslovno srečanje, ki 
bo ob zadostnem interesu obrtnikov 
in podjetnikov iz Slovenije ter prav 
tako iz tujine (katere države- se še 
odločamo, kjer bo pač večji poslov-
ni interes) zagotovo izvedeno v mali 
kongresni dvorani, v poslovni stavbi 
Celjskega sejma. Vse zainteresirane 
pa vabimo tudi k ogledu razstavnega 
prostora v HALI L v prvem nadstropju, 
kjer se bodo predstavili obrtniki in 
podjetniki iz Maribora z okolico, sek-
cija instalaterjev-energetikov iz OZS 
ter revija Energetik.

Vso dogajanje pa bomo zaključi-
li s športno - družabnim dogodkom. 

6. ŠPORTNE IGRE INSTALATERJEV- 
ENERGETIKOV bodo potekale 26. 
maja 2012 na Tojzlovem Vrhu (pri 
Mariboru- smer Brestrnica). Želimo 
si, da bi bile tokratne še bolj uspe-
šne, vsaj glede števila prijavljenih tek-
movalnih ekip. Pred 2 letoma (2010), 
smo po dolgem času izvedli 5. igre 
in vsi, ki so sodelovali, so bili več kot 
navdušeni. Prelepa lokacija, gostolju-
bje DOMA OBRTNIKOV, dobra hrana, 
glasba in nagrade so več kot dobra 
popotnica, da se vsem udeležencem 
zagotovi nepozaben ter predvsem 
tekmovalno obarvan dan. Vse o prija-
vi in sodelovanju lahko prav tako pre-
berete v tej številki revije Energetik.

Priprave na majsko dogajanje je 
tako že v polnem teku. Veseli bi bili 
udeležbe in tudi kakšnega predloga 
ali pobude, kaj bi si kot člani sekcije 
želeli slišati oziroma vedeti. Na razpo-
lago za kakršnakoli vprašanja, pobu-
de, tudi kritike, vam je na voljo spletna 
stran revije Energetik www.revija-
energetik.si . Letos je leto Energetike, 
zato izkoristite to in se vidimo od 15. 
maja 2012 dalje. Vljudno Vabljeni!

Lea Polajnar  

SEJEM EnERGETikA odPiRA 
SvoJA vRATA 15. MAJA

Januarski sestanek na sedežu Celjskega  sejma. Od leve proti desni: Bojan Grušovnik, Danilo Brdnik, 
Boris Štuhec in Breda Obrez Preskar (foto LP)
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Med 15. in 18. majem 2012 
se bodo na celjskem sejmi-
šču predstavili številni raz-
stavljavci ter sejem obiska-
li vsi tisti, ki imajo tehnični, 
ekonomski in tržni potenci-
al za delovanje na področju 
učinkovite rabe energije ter 
obnovljivih virov energije. 
Sejmi; Energetika, Terotech-
Vzdrževanje, sejem ekologije 
in varovanja okolja- Eko ter se-
jem Varjenje in rezanje, znova 
prinašajo ponudbo najboljših 
svetovnih proizvajalcev ter 
ponudnikov storitev na po-
dročju energetike, industrij-
skega vzdrževanja, ekologije 
in varjenja ter rezanja.

Najnovejši  
dosežki industrije, 
novi materiali … 

Razstavni program sejma 
Energetika sestavlja področje 
energetike, varčne izrabe ener-
gije in vire energije. Na sejmu 
se bodo predstavili tisti ponu-
dniki, ki so energetsko učinko-
vitost in okoljsko odgovornost 
vpletli v vse pore svoje poslov-
ne strategije. Sejem Terotech-
Vzdrževanje pokriva področje 
vzdrževanja, čiščenja in obno-
ve stavb. Predstavili se bodo ti-
sti razstavljavci, ki skrbijo za po-

nudbo in osveščanje industrije 
ter posameznikov o pomenu 
učinkovitega vzdrževanja, upo-
rabe objektov, strojev in resur-
sov za konkurenčnost ter dolgo 
življenjsko dobo. Sejem ekolo-
gije in varovanja okolja - Eko 
je namenjen tistim, ki s svojo 
ponudbo izdelkov in storitev 
prispevajo k uresničevanju pre-
hoda na trajnostno gospodar-
stvo, uporabo obnovljivih virov 
energije, ohranjanju naravnih 
virov, obnavljanju biotske ra-
znovrstnosti ter preprečeva-
nju onesnaženja vseh vrst. Na 
sejmu Varjenje in rezanje pa 
se bodo predstavili ponudniki 
tehnologije, opreme in mate-
riala za varjenje ter rezanje. Te 
tehnologije postajajo energet-
sko manj zahtevne, okolju bolj 
prijazne in zagotavljajo visoko 
kvaliteto izdelkov.

MoJSTRi UčinkoviToSTi 
EnERGiJE, oPREME in TRAJnoSTi, MAJA 2012, 
ZnovA v CELJU

Aktualne  
razprave, strokovna  
tekmovanja, sejemska 
priznanja

Dogajanje na razstavnem 
delu bo tradicionalno dopol-
njeval strokovni spremljajo-
či program. Sejmi bodo ponu-
dili številne koristne odgovore 
o energetski učinkovitosti tudi 
končnemu porabniku ener-
gije, posamezniku oz. gospo-
dinjstvom, in to ne le na raz-
stavnem delu, temveč tudi v 
spremljevalnem programu. 
Zelo koristni bodo npr. prikazi 
primerov dobrih praks, kot je 
razglasitev najboljših, energet-
sko najbolj učinkovitih objek-
tov v okviru Nagradnega na-
tečaja Energetsko učinkoviti 
objekti 2012, ki ga skupaj orga-
nizirajo Celjski sejem, Eko sklad 

in Dnevnikova priloga Moj 
dom. Obetajo pa se tudi števil-
na energetska svetovanja, kjer 
bodo obiskovalci dobili konkre-
tne nasvete, kako se lotiti ener-
getsko učinkovite obnove ali 
novogradnje oz. kako varčno, 
okoljsko in odgovorno bivati.

Sejemsko dogajanje bo 
pomembno sooblikovala tudi 
Sekcija instalaterjev- energe-
tikov pri OOZ Maribor, ki bo 
že prvi dan sejemskega do-
gajanja pripravila Dan sloven-
skih instalaterjev - energetikov. 
Drugi dan pa skupaj s Celjskim 
sejmom pripravlja še tradicio-
nalno Tekmovanje dijakov sre-
dnjih poklicnih šol Slovenije. 
Na tekmovanju se bodo po-
merili dijaki, ki se izobražuje-
jo za poklic instalater strojnih 
instalacij.

Fotovoltaika oz. gradnja sončnih elektrarn je ena najbolj perspektivnih dejavnosti in 
zato močno zastopana na majskih sejmih.

Na zadnjem sejmu Energetika v 2010 so 
se pomerili dijaki petih strokovnih šol.
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Osredotočanje na  
zanesljivost: mehanska 
stabilnost in hidravlična 
tesnost

Pri stisnjenih spojih Geberit je cev 
potisnjena ali v stisljive fitinge s po-
trebno globino vtika ali v vidno vtič-
no globino dela cevi za vstavljanje in 
nato stisnjena z orodjem za stiskanje. 
S stiskanjem stisljivega fitinga in cevi 
se doseže zahtevana mehanska sta-
bilnost. Trajno tesnost zagotavlja pro-
žnost tesnilnega obroča. Stisnjen spoj 
med stisljivim fitingom in cevjo je ne-
ločljiv ter natezno trden. Orodje za sti-
skanje, ki je bilo zasnovano posebej za 
cevne sisteme Geberit, zagotavlja na-
tančen, preprost in zanesljiv postopek 
stiskanja.

Varnost na prvi pogled 
med tlačnim testom

Največja možna stopnja varnosti 
za inštalaterja je eden izmed najpo-
membnejših vidikov pri razvoju naših 
sistemov. Zato nestisnjeni spoji cevnih 
sistemov Geberit med tlačnim testom 
puščajo. Konturni tesnilni obroč zago-
tavlja, da je puščanje vidno. To velja 
tako za tlačne teste z vodo kot tudi 
za tlačne teste z zrakom. Poleg tega 
so vsi stisljivi fitingi sistema Geberit 
Mapress opremljeni z  indikatorjem 
stiskanja. Tako lahko nestisnjene spo-
je z lahkoto prepoznate še pred izved-
bo tlačnega testa.

Skoraj neomejen obseg 
uporabe

Zaradi raznolikosti materialov in 
širokega obsega premerov cevi in fa-
zonskih kosov sistema hladnega spa-
janja s stiskanjem Geberit Mapress in 
Geberit Mepla zajemata skoraj vsa 
področja uporabe pri montaži cevi. 
Uporaba se razteza od montaže vo-
dovoda, ogrevanja in plinske nape-
ljave za domačo rabo, do posebnih 
industrijskih aplikacij in uporabe v lad-
jedelništvu. Sistema Geberit Mapress 
in Geberit Mepla sta primerna za ke-
mično in termično dezinfekcijo.

Enostaven prehod med 
sistemi: vse se  
medsebojno ujema

Prehode med različnimi materiali 
in sistemi lahko zaradi številnih pre-
hodnih kosov izvedete brez težav. 
Pri montaži ogrevalnih sistemov lah-
ko na primer ogljikovo jeklo Geberit 
Mapress uporabite za kletno distribu-
cijo in dvižni vod, sistemsko cevno po-
vezavo Geberit Mepla pa za priključek 
na radiator – ne potrebujete zaplete-
nega tesnenja s konopljo ali preho-
dnega kosa z navojem.

Samo vstavite, stisnete – narejeno.

Pravo orodje za brezhibno 
opravljeno delo

Delo na gradbiščih mora, če že-
lite doseči visoko ekonomsko učin-
kovitost, hitro in varno napredovati. 
Orodja za stiskanje Geberit so lahka 
in zagotavljajo vrhunsko tehnologi-
jo hladnega spajanja fitingov vseh 
press sistemov Geberit. Na voljo so 
tako ročna orodja za majhna gradbi-
šča kot elektrohidravlična orodja za 
hiter napredek dela in čim manj napo-
ra. Zaradi dolge življenjske dobe bate-
rije in kratkega časa polnjenja je treba 
orodja polniti manj pogosto in krajši 
čas, zato je treba delo manjkrat usta-

SiSTEMi HLAdnEGA SPAJAnJA
S STiSkAnJEM GEBERiT.
Oskrba – varna in ekonomična
varni in trajni spoji so pri-
marni cilj na vseh področjih 
cevnih instalacij. Poleg tega 
je hitra in preprosta montaža 
pomembna za vodovo-
dne inštalaterje. Stiskalni 
sistemi Geberit Mapress 
in Geberit Mepla odlično 
izpolnjujejo te zahteve.

Stisnjen spoj zagotavlja mehansko 
stabilnost in hidravlično tesnost

Konturni tesnilni obroč zagotavlja dodatno 
varnost poleg indikatorja stiskanja

Indikator stiskanja na vseh stisljivih fitingih
Mapress prikazuje nestisnjene spoje – tudi
pred tlačnim testom.
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Orodje za stiskanje Geberit in z njim povezane
stiskalne čeljusti ali tesnilne manšete
so optimalno usklajene za izvajanje trajno
tesnih in zanesljivih spojev

Cevni sistem Geberit Mapress je idealen
za kombiniranje z drugimi cevnimi sistemi
Geberit.





viti. Nedrseča gumijasta ročica zago-
tavlja varno in ergonomsko vodenje. 
Elektronski “dnevnik” z diagnostično 
funkcijo šteje postopke stiskanja in po 
pribl. 40.000 stiskanjih sporoči, da je 
treba opraviti servisni pregled. Redni 
servisni pregledi orodja zagotavlja-
jo pravilno izvedbo spojev in varnost 
pri delu.

Garancija
Geberit zagotavlja 10-letno ga-

rancijo na trdno tesen spoj za cev-
na sistema Geberit Mepla in Geberit 
Mapress, kadar je spoj izveden z upo-
rabo Geberitove cevi, fitinga, čeljusti 
in orodja. Orodja za stiskanje imajo 
2-letno garancijo v primeru opravlje-
nega kontrolnega pregleda pri po-
oblaščenem servisu pred iztekom 1 
leta od dneva nakupa oziroma pre-
vzema (strošek 1. kontrolnega pregle-
da nosi proizvajalec) oziroma 3-letno 
garancijo v primeru rednih kontrolnih 
pregledov pri pooblaščenem servisu 
(pred iztekom prvega leta na strošek 
proizvajalca, pred iztekom drugega 
leta pa na strošek uporabnika oziro-
ma lastnika orodja).
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Trenutne razmere v gospodarstvu še bolj kot kdajkoli 
poprej nakazujejo dejstvo, da je čas denar. To se med dru-
gim odraža tudi na gradbenem trgu, kjer je investitorjem 
poleg kakovosti in cene vse bolj pomemben tudi čas od pri-
četka gradnje do predaje objekta v uporabo. Gradbeni sis-
tem YTONG s svojimi inovativnimi rešitvami omogoča hi-
tro, kvalitetno in enostavno gradnjo brez uporabe klasičnih 
opažev, ki podaljšajo in podražijo gradnjo. Tudi pri YTONG  
stropu (slika 1) zadeva ni nič drugačna.

Sestava YTONG stropa  
Polmontažni YTONG strop je sestavljen iz v naprej izde-

lanih AB vzdolžnih gredic in YTONG polnil (slika 2). Na mestu 
montaže se izvede dodatna armatura in mikro beton med 
polnili, kar predstavlja nosilna rebra v dveh smereh. Po zgor-
nji površini se nanese tanka plast samorazlivne malte, sesta-
vljene iz lepilne YTONG malte in cementa. Brez tlačne plo-
šče. Višina stropa je 20 cm, razponi pa se gibljejo do 6,20 m 

pri ravnih in do 7,00 m pri poševnih (strešnih) konstrukcijah.
YTONG strop se izvaja projektno, torej se za vsak objekt 

posebej pripravi pozicijski načrt. Iz njega se glede na razpo-

ne in obtežbo določi različne tipe ter količino AB gredic, ki 
bodo vgrajene v konstrukcijo.

Vzdolžne gredice AB
Gredice so izdelane v pripravljenih kovinskih opažih. 

Sestavljene so iz varjenega armaturnega nosilca, višine 150 
mm (armatura spodaj 2Ø 5mm in zgoraj 1Ø 7mm) in glede 
na razpon dodatne armature v betonski pasnici, širine 11,0 
cm ter višine 4,0 cm. S spodnje strani so gredice oblepljene 
s trakovi YTONG, debeline 2 cm, kar pripomore k požarni in 
delno toplotni odpornosti, ter samemu izgledu konstrukci-
je (enoten material). Iz gredic v postopku dokončanja kon-
strukcije, t.j. po betoniranju, nastane glavno nosilno (vzdol-

žno) rebro. 

YTONG polnila  
So skladno s SIST EN 771-4:2004 predizdelana iz po-

robetona v kvaliteti 4,0/0,50. Glavne dimenzije polnila so 
62,5/25/20 cm. Za potrebe nalaganja na gredice AB, so na 
polnilih izvedeni utori, širine 2,0 cm in višine 6,0 cm. Za iz-
vedbo prečnih reber uporabimo YTONG polnila z utorom, 
ki služi kot opaž prečnega rebra.

YTonG STRoP  
Miloš Kmetič, univ. dipl. inž. grad.

YTonG strop je polmontažni sistem za izved-
bo medetažnih in/ali strešnih (ravnih in po-
ševnih) nosilnih konstrukcij, ki bo le še dopol-
nil paleto izdelkov gradbenega sistema Ytong 
in bo nepogrešljiv pri nadgradnji, obnovi, 
modernizaciji ter seveda pri novogradnjah.

Slika 1: YTONG strop  

Slika 2: Prečni prerez stropa YTONG 

Slika 3: AB vzdolžna gredica z YTONG oblogo
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Polnila se postavlja med vzdolžne gredice AB. V fazi po-
laganja služijo kot podest za nadaljnjo montažo, po zalitju 
reber z betonom in izvedbi samorazlivne malte pa so del 
konstrukcije. S prečnim in vzdolžnim rezanjem polnil se te 
lahko prilagodijo za zapolnitev morebitnih krajših delov 
(npr. ob robovih).

Slovensko tehnično soglasje
Po določilih zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro) 

mora vsak gradbeni proizvod, preden ga dobavitelj da v 
promet, ustrezati svoji nameravani uporabi. To pomeni, da 
ima ta proizvod take lastnosti, da bo gradbeni objekt, v ka-
terega je vgrajen, če je ta pravilno projektiran in grajen, iz-
polnjeval s predpisi o graditvi gradbenih objektov (ZGO-1, 
…) določene bistvene zahteve. 

V sled naštetega smo na organu za tehnična soglasja 
ZAG Ljubljana pristopili k pridobitvi slovenskega tehnične-
ga soglasja (STS) za YTONG strop kot sklop proizvodov. V 
postopku priprave in podelitve STS je bilo potrebno opraviti 
razne preiskave, ki dokazujejo ustreznost YTONG stropa za 
nameravano uporabo.

Med drugim so se izvedle naslednje preiskave:

Mehanska odpornost in stabilnost
Poleg preiskav za določitev mehanskih lastnosti polnil 

in gredic, je bila v postopku upoštevana še študija potresne 
odpornosti sistema YTONG, ki je na modelu M1 vključevala 
tudi YTONG strop. Študija, ki je bila pred nekaj leti pripravlje-
na v sodelovanju z ZAG Ljubljana, je vključevala simulacijo 
potresa na treh modelih (merilo 1:4) sezidanih iz materiala 
YTONG (slika 5). Rezultati so bili odlični in so med drugim 
tudi potrdili, da YTONG strop zagotavlja monolitno delova-
nje ter deluje kot toga vodoravna diafragma tudi med naj-
močnejšim potresom.

Zaščita pred hrupom
Za potrebe preiskave je bil po navodilih preiskovalcev iz 

laboratorija za akustiko sezidan model, dimenzij 4,0 x 5,0m 
v dveh etažah (slika 6). Medetažna konstrukcija je bil YTONG 

strop kot preizkušanec.
Za preprečitev udarnega zvoka je bil izveden plavajo-

či samorazlivni estrih (slika 7). Izvajali smo meritve prenosa 
zvoka po zraku in udarnega zvoka. Obe meritvi sta pokazali 
odlične rezultate.

Slika 4: Ytong polnilo z in brez utora

Slika 5: Izvedba YTONG stropa na modelu M1



Glavne karakteristike in osnovne  
prednosti YTONG stropa

 � enostavna in hitra vgradnja

 � odlična toplotna izolativnost (λd = 0,17 W/mK)

 � vrhunska požarna odpornost

 � potresna odpornost

 � majhna teža 170 kg/m2 (več kot dvakrat lažje od 
 klasičnih konstrukcij)

 � konstrukcija je izvedena brez opažev, z minimalnim  
 podpiranjem

 � gredice so izvedene po meri, prilagojene na  
 konkreten projekt

 � možnost uporabe že po 24 urah od betoniranja reber

 � majhna poraba mikro betona (cca 20l/m2)

 � brez tlačne plošče

9
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Varnost pred požarom
Tudi za to preiskavo smo izdelali model, ki smo ga po 

zahtevanem »staranju« v požarnem laboratoriju prestavili 
na peč (slika 8), obremenili s predpisano obtežbo in izposta-
vili požaru. Tudi tu so bili rezultati nad pričakovanji, saj sis-
tem tudi po 120 minutah ni kazal pretiranih znakov zmanj-

šane nosilnosti.

Zaključek
YTONG strop odlično dopolnjuje paleto izdelkov 

YTONG, ki sedaj še toliko bolj omogočajo enostavno, kvali-
tetno, hitro in cenejšo izvedbo celotnih objektov, od teme-
ljev do strehe. Zaradi svoje enostavne vgradnje, ki poteka 
brez izvedbe zahtevnih opažev, je primeren tudi za samo-
graditelje. Slika 7: Detajl izvedbe plavajočega poda

Slika 8: Preizkušanec med preiskavo požarne odpornosti

Slika 6: Dvoetažni model za preiskavo zaščite pred hrupom

Zaloge primarne energi-
je, ki je skrita v nosilcih ener-
gije (premog, nafta, plin), se s 
sedanjim trendom rasti pora-
be zmanjšujejo. Ob narašča-
nju porabe fosilnih goriv so v 
naravi nastale spremembe, ki 
so bile v zgodovini značilne za 
desettisočletja. Spremembe so 
posledica uporabe fosilnih go-
riv in snovi, ki se sproščajo pri 
njihovi uporabi v naravi, zato 
je mogoče okolje ohraniti le 
z zmanjšanjem porabe ter za-
menjavo fosilnih goriv z okolju 
bolj prijaznimi. V prihodnosti 
bo tako nujno, da ob zmanj-
šanju zalog primarne energi-

je, začnemo še z bolj intenziv-
nim izkoriščanjem obnovljivih 
virov energije, kamor štejemo 
predvsem energijo sonca, bi-
omase, vetra energijo vode in 
geotermalno energijo. Če se 
ozremo malo nazaj, so v de-
vetdesetih letih strokovnjaki 
in politiki dosegli soglasje, da 
je fosilna goriva mogoče na-
domestiti edino z obnovljivimi 
viri energije. Delež obnovlji-
vih virov v svetovni energetski 
oskrbi je danes ocenjen na pri-
bližno 20 odstotkov in počasi 
narašča, prav tako koriščenje 
geotermalne energije pridobi-
va na pomenu. 

Geotermalna  
energija - fizikalne 
osnove nastanka

Toploto, ki je akumulira-
na oziroma uskladiščena v 
Zemljini notranjosti, imenu-
jemo geotermalna energija. 
Količina toplote, ki je v notra-
njosti nastaja:

 y zaradi gravitacijske ener-
gije v času njenega nastanka,

 y zaradi radiogene toplo-
te, ki je posledica razpada na-
ravnih radioaktivnih izotopov 
z dolgo razpolovno dobo, ki 
pa še vedno traja.

Do sedaj se je z radioak-

tivnim razpadom sprostilo 1/3 
nakopičene energije. Celotna 
energija Zemljine notranjo-
sti je ocenjena na 18 x 1018 J. 
Pri ohladitvi 1 m3 kamenine, ki 
jo ohladimo na 80 °C, pridobi-
mo 45 milijard kWh toplote ali 
8 milijonov sodčkov nafte. Če 
bi to toploto pretvorili v elek-
trično energijo, bi pri 18 % iz-
koristku, elektrarna obratovala 
neprekinjeno 46 let. Tako vi-
dimo, da so potencialne mo-
žnosti za pridobivanje ener-
gije iz Zemljine notranjosti, 

ogromne.

(kg)

koRiŠčEnJE GEoTERMALnE EnERGiJE
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Sekcija instalaterjev-energetikov Slovenije je v že orga-
nizirala športne igre, ki so bile vedno dobro obiskane in tudi 
dobro sprejete. Druženje v povezavi s športom, tekmoval-
nostjo in predvsem povezovanjem med obrtniki instalater-
ji-energetiki je bilo že prejšnjič zelo dobro sprejeto, zato že-
limo s to tradicijo, zdaj že drugič zapovrstjo, nadaljevati. Časi 
so takšni, da premalokrat pomislimo, da bi se sprostili in po-
zabili na vsakodnevne težave in skrbi ter jih vsaj za en dan 
dali na stran. Pripravljamo bogat in zanimiv program z glas-
bo v živo. Poskrbljeno bo za pijačo in dobro hrano. Zato ni-
kar ne odlašajte s prijavo.

k sodelovanju vabljeni vsi člani sekcije instalater-
jev-energetikov Slovenije in vse ooZ Slovenije in oZS 
ter pri njih zaposleni delavci!

V nadaljevanju je razpis za tekmovanje z navedeni-
mi tekmovalnimi panogami in prijavnico! Ne odlašajte s 

SEkCiJA inSTALATERJEv-
EnERGETikov MARiBoR
vabimo vas, da se prijavite na 6. športne igre  
instalaterjev-energetikov Slovenije, ki bodo  
v soboto, 26. MAJA 2012, s pričetkom  
ob 10. uri na Planinskem domu oBRTnik 
(Tojzlov vrh, pri Mariboru)

prijavo, saj vas iskreno pričakujemo! Prijave zbiramo do 
20.5.2012

Vaša morebitna vprašanja in želje nam sporočite na tel: 
02 330 35 10 ali GSM: 051 662 119 oziroma na elektronski na-
slov: leonida.polajnar@ozs.si

Bojan Grušovnik l.r. 
Predsednik sekcije

Zbirališče in otvoritev
Zbirališče vseh prijavljenih tekmovalcev - ekip bo v so-

boto, 26. 05. 2012, ob 10. uri na Planinskem domu OBRTNIK 
(Tojzlov vrh), kjer bo tudi otvoritev.

Tekmovanja
Takoj po otvoritvi se vodje tekmovalnih ekip zbere-

jo s predsednikom organizacijskega odbora za športne  

igre. Seznanijo se z načinom tekmovanja in razporedom. 
Tekmovalci ekipe se med seboj (iz ekipe v ekipo) ne morejo 
zamenjati, sicer bodo diskvalificirani iz panoge.

Prijave ekip in kontrola
Območne obrtno-podjetniške zbornice so dolžne 

predložiti organizatorju že izpolnjen formular (priložen), 
seznam nastopajočih v ekipi in vodjo ekipe, ki mora biti 

RAZPiS ZA 6. ŠPoRTnE iGRE inSTALATERJEv- EnERGETikov 
SLovEniJE (26. Maj 2012)
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podjetnik, instalater-energetik, najkasneje do 21. 05. 2012, 
kasnejših prijav ne bomo upoštevali. Kontrolo nastopajočih 
izvaja pooblaščena oseba organizatorja.

Vodstvo tekmovanja
Tekmovanje vodi tekmovalni odbor pod predsedstvom 

predsednika 6. športnih iger, ki ga določi organizator, čla-
ni odbora pa so vodje tekmovalne panoge, ki lahko imajo 
namestnika.

Obveznosti do varnosti
Tekmovalci  tekmujejo na lastno odgovornost. 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in v 

primeru poškodbe – nesreče ne morejo zahtevati nobe-
nega nadomestila od organizatorja.

Rezultati
Vsi rezultati se zbirajo pri predsedniku tekmovalnega 

odbora in so javno izobešeni na oglasni deski 30 minut pred 
razglasitvijo uradnih rezultatov.

Zaključek in razglasitev rezultatov
Zaključek tekmovanja je, ko zadnja ekipa opravi svo-

jo nalogo v posamezni panogi, predvidoma ob 15. uri. Ob 
16.30 uri bosta uradna razglasitev rezultatov in podelitev 
pokalov.

Stroški
Zaradi lažje organizacije - priprave prehrane in pijače, 

vpišite v prijavnico tudi število drugih udeležencev srečanja 
(spremljevalci). Kotizacija za ekipo je 25 € (pet oseb), ki se 
plača na TRR OOZ Maribor 25100-9703432115, sklic 5-2010,  
do 22. 05. 2012.

V njej je zajet delni strošek kosila, ostale stroške pa nosi 
organizator.

Pritožbe
Prijavnica brez vplačila kotizacije za tekmovalce se ne 

upošteva in ekipa ne more sodelovati. Pritožbe se vložijo 
pisno, največ do 30 minut po nastanku napake. Pritožbo 
rešujejo predsednik tekmovalnega odbora, vodja panoge 
(ki ne sme biti tekmovalec) in vodja ekipe, ki se je pritožila. 
Odločitev trojke je dokončna.

Ekipe morajo biti ob določenem času oziroma po urniku 
tekmovanja na tekmovalnem prostoru, v nasprotnem pri-
meru se določi, da je ekipa v tej panogi osvojila 0 točk.

Bojan Grušovnik,
predsednik SIEM

Športne igre se organizirajo v sklopu 
sejma Energetika

Prijavitelj: Območna obrtno - podjetniška  zbornica 

Naslov zbornice: 

Vodja ekipe: 

Tel./fax:                                                                              gsm:                                             E-mail:

Prijavljamo naslednje tekmovalce in tekmovalke:

Zap. št. Priimek in ime Podjetnik / delavec Letnica rojstva

1

2

3

4

5

Št. ostalih udeležencev:

ŽIG:
(Podpis prijavljatelja)

P R i J A v A
ZA vi. ŠPoRTnE iGRE

inSTALATERJEv-EnERGETikov SLovEniJE
26. maj 2012

Izjemoma lahko ekipo sestavljajo dijaki, ki se  
izobražujejo za instalaterja strojnih instalacij.
Odgovornost za to ekipo nosi šola.

(ime in priimek – vodja ekipe ni tekmovalec)
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1. Tekmovanje z zračno puško (tekmujejo 
trije člani)

Ekipa prejme toliko točk, kot je seštevek vseh osvoje-
nih krogov v eni tarči; 10 metkov brez uradnega preizkusa. 
Organizator bo priskrbel municijo, tarče in puške. Ekipa pa 
lahko ima svojo puško, pod pogojem, da  je serijske izdelave 
brez posebnih merilnih naprav.

2. Tekmovanje v vleki vrvi (tekmuje cela 
ekipa)

Dolžina vrvi je opredeljena, v sredini je oznaka - zastavi-
ca. Tekmovanje poteka na naslednji  način: na znak sodni-
ka skuša vsaka ekipa povleči nasprotno ekipo preko sre-
dnje črte - ekipa katere tekmovalec prestopi srednjo črto, 
izgubi dvoboj. Tekmuje se po sistemu izločanja. Vrstni red 
tekmovanja ekip se bo določil z žrebom. Tekmovalci na-
stopajo v tenis copatih ali bosi, druga obutev ni dovoljena. 
Prepovedano je uporabljati rokavice ali druga zaščitna sred-
stva za roke. Vrv se ne sme zavijati okoli roke.

3. Tekmovanje v spretnosti (tekmujeta dva 
člana)

Tekmovanje je strokovnega - spretnostnega izvora. 
Predvideva se rezanje in tesnenje navojev - lahko pa tudi 
kakšna druga strokovna veščina.

4. Podiranje kegljev (tekmujejo trije člani)
Tekmuje se po pravilniku, ki bo izobešen na kraju tekmo-

vanja. Šteje se zbir vseh pravilno podrtih kegljev.

5. Kolesarjenje  (samostojno tekmovanje)
Tekmovanje se organizira posamezno (individualno), če 

je prijavljeno več kot pet tekmovalcev. Tekmovanje se prič-
ne pred trgovino v Brestrnici in se zaključi na Domu obrtnik 
na Tojzlovem vrhu.

TEkMovALnE PAnoGE

Organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa.
Tekmovanje ni namenjeno zgolj doseganju pokalov  
- ampak sta bistvo sodelovanje in druženje!

Raziskave o porabi geotermalne energije v svetu glede 
na namen uporabe so pokazale, da se največ energije upo-
rabi za ogrevanje, od tega polovico energije za tempera-
turne režime pod 100 °C. Razdelitev uporabe geotermalne 
energije je sledeča: 

 y ogrevanje 35 %,
 y bazeni (balneologija) 15 %,
 y rastlinjaki 14 %,
 y ribogojnice 10 %,
 y industrija 10 %,
 y klimatizacija 1%
 y toplotne črpalke 13 %
 y ostalo 2 %.

Velike možnosti izkoriščanja geotermalnega položaja 
imajo tista področja, kjer vulkani še ne mirujejo. Tak primer 
je Japonska, ki zavzema 0,25 % površine Zemlje in v svetov-
nem merilu poseduje 10 % delež, glede na aktivnosti vul-
kanov. Geotermalnih postrojenj, ki proizvajajo elektriko je 
v svetu za približno 9000 MWe. Postrojenj za pridobivanje 
toplotne energije pa je še mnogo več. Diagram na sliki 1 pri-
kazuje uporabo geotermalne energije v svetu. 

V Evropi in drugod po svetu se geotermalna energija 
izkorišča za pridobivanje električne energije, za komunal-
no ogrevanje stanovanj in industrijskih objektov, v kmetij-
stvu za ogrevanje rastlinjakov, v turizmu in še nekaterih dru-
gih dejavnost. Najboljši pogoji za izkoriščanje geotermalne 
energije v Evropi so v Islandiji, Italiji in Grčiji. Največja elek-
trarna na geotermalno energijo v Evropi je bila zgrajena v 
Italiji že leta 1913 in ima električno moč 390 MWe. Italija je 
pionirska država glede izkoriščanja geotermalne energije in 
danes premore že približno 700 MWe zmogljivosti. Sledijo ji 
Islandija z približno 110 MWe in Grčija z 12 MWe.

koRiŠčEnJE GEoTERMALnE EnERGiJE 
v SvETU

Uporaba geotermalne energije v svetu

Nadaljevanje članka na 20. strani 
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Solarni moduli Bauer
Podjetje Solar Tehnik zastopa pri-

znanega nemškega proizvajalca so-
larnih modulov Bauer, ki daje velik po-
udarek kakovosti in učinkovitosti, vse 
od izbire materiala, pa do proizvodnje 
ter dobave. Solarni moduli so tekom 
proizvodnje izpostavljeni zahtevnim 
testom za preverjanje kvalitete ma-
teriala in izdelave. V Bauerjevem la-
stnem logističnem centru se opravi 
naključen preizkus modula, ki je pri-
pravljen za odpremo. Omenjeni nem-
ški proizvajalec dela na tem področju 
že dobrih 27 let, kar je med drugim 
tudi garancija za kvaliteto proizvodov.

Lastnosti solarnih  
modulov Bauer:

 � 10 let garancije za izdelek,
 � garancija za zmogljivost – naj-

manj 90 % več kot 10 let in najmanj 
80 % preko 25 let,

 � zagotovljen pozitiven učinek to-
lerance izhodiščne moči za večino se-
rijskih modelov Bauer,

 � pred najtežjimi pogoji ozračja 
jih ščitijo prekrivno okrepljena stekla 
in solarni moduli, vgrajeni v EVA folijo 
ter na zadnji strani s PET folijo,

 � visoko kvaliteto zagotavlja tudi 
simulacija ciklov temperature, skupaj 
s parnimi preizkusi in preizkusi izpo-
stavitve različnim pritiskom,

 � pred vsako odpremo strokov-
njaki preizkusijo naključno izbran mo-
dul kvalifikacije, v skladu s IEC 61215,  
IEC 61730-1, -2: 2004 in EN 61730-1, -2: 
2007,

 � članstvo v PV krogu zagotavlja 
tudi ekološko deponiranje zastarelih 
modulov,

 � različni certifikati, od TUV, MCS, 
UL do VDE, odvisno od serijskega 

modela
Brezhibno delovanje fotovoltaič-

nega sistema pa omogoča le izbrano 
usklajena paleta vseh komponent. 

Solarni moduli Bauer so plod vr-
hunske nemške tehnologije in pri-
znane evropske kvalitete.

Ulične solarne svetilke
V podjetju Solar tehnik so razvi-

li ulične solarne svetilke, ki prejema-
jo energijo za razsvetljavo preko nji-
hovih solarnih modulov. Čez dan se 
omenjene svetilke polnijo s solar-
no energijo, ponoči pa se ta energija 
uporablja za razsvetljavo, torej deluje-
jo neodvisno od distributerja električ-
ne energije.

PodJETJE 
SoLAR TEHnik d. o. o.
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Podjetje Solar Tehnik d.o.o. bo v času od 
4. do 6. aprila razstavljalo solarne module Bauer in
 ulične solarne svetilke na sejmu SOLAR v Novem Sadu. 

Vljudno vabljeni!

Lastnosti uličnih solarnih svetilk 
051/120 WATT LED

 � svetlo in zanesljivo, brez oskrbe 
z električno energijo,

 � svetilnost je cca. 150 W halogen-
ske luči,

 � solarni moduli: mono-kristal-
ni silicij (kaljeno steklo) zagotavljajo 
visoko kakovost in dolgo življenjsko 
dobo – cca. 25 let,

 � mikroprocesor, optimizi-
ran za polnjenje baterije in nadzor 
razsvetljave,

 � nadzorni sistem razsvetljave je 
zlahka dostopen za zaklenjenimi vrati 
v drogu iz pocinkanega jekla,

 � visoka kakovost 12 V kislinskih 
baterij, brez vzdrževanja, dolga ži-
vljenjska doba, 

 � prenapetostna zaščita in nizko 
stanje baterije,

 � maksimalno obratovanje tudi v 
oblačnem vremenu,

 � razred energijske učinkovitosti: 
A+++ ,

 � praktično brez vzdrževanja – 
solarne celice je potrebno le občasno 
očistiti z vodo,

 � garancija: 10 let.
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V Podjetju Rihter d.o.o. imamo dol-
goletno tradicijo, saj smo na trgu pri-
sotni že več kot 21 let. S trudom, pri-
zadevnostjo, popolno predanostjo 
kupcem in predvsem načelu kvalite-
ta se nam je uspelo uvrstiti med naj-
bolj priznana podjetja na področju 
gradnje nizkoenergijskih ter pasivnih 
montažnih hiš. To potrjujejo tudi šte-
vilni pridobljeni certifikati, medtem 
ko nekatere  še pridobivamo.

Naša prednost je, da se pri načr-
tovanju gradnje pasivnih hiš  v naj-
večji meri prilagajamo individualnim 
željam naših kupcev. Razvili smo tudi  
najnaprednejše konstrukcijske  siste-
me, skladne s trendi gradnje pasiv-
nih hiš. Te sisteme bomo predstavili 
na sejmu DOM, ki bo potekal od 6.3. 
do 11.3.2012 na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani. Že sedaj vas vlju-
dno vabimo, da nas obiščete na sejmu 
in se sami prepričate o kvaliteti naših 
sistemov. Predstavili vam bomo tudi 
novo linijo tipskih hiš, naši strokovnja-
ki pa bodo z veseljem odgovarjali na 
vaša vprašanja.

Prednosti konstrukcijskih 
sistemov Rihter:

 � Vsi konstrukcijski sistemi Rihter 
imajo nosilno konstrukcijo oboje-
stransko oploščeno z nosilnimi plo-
ščami na ZUNANJI in NOTRANJI steni.  
S tem se močno poveča potresna sta-
bilnost konstrukcije. Slovenija namreč  
leži na potresno nevarnem območju.  
Pri obojestranski oblogi nosilne kon-
strukcije zagotovimo večjo stabilnost 
vaše hiše v primeru potresa. V kolikor 
je hiša dobro načrtovana, se lahko s 
tem tudi izognemo dodatnim ojači-
tvam v konstrukciji, ki povzročajo to-
plotne mostove.

 � Na zunanje in notranje stene 
lahko obesite različne predmete. V 
primeru pritrjevanja na ploščo, lah-
ko na eno ustrezno izbrano pritrdilno 
sredstvo obesite od 25 kg do 50 kg. V 
primeru pritrjevanja na nosilno kon-
strukcijo pa do 100 kg.  V kolikor že-
lite, vam lahko že vnaprej pripravimo 
podkonstrukcijo za pritrjevanje večjih 
bremen  na želena mesta.

 � Premišljeno načrtovana kon-
strukcija je pomembna tudi pri dose-
ganju zrakotesnosti hiše. Zrakotesnost 
hiše izvajamo za instalacijsko ravni-
no. S tem vam omogočamo, da lahko 
posegate v območje instalacij, brez 
da bi poškodovali zrakotesni ovoj. 
Poškodovanje ovoja pripelje do ener-
gijskih izgub, hkrati pa omogoči vlagi 
vstop v konstrukcijo.

 � V vseh sistemih Rihter, razen sis-
tema Rihter Natura, se uporablja kot 
toplotna izolacija med nosilno kon-
strukcijo kamena volna. V sistemih 
Optimal, Optimal +, Pasiv in Pasiv + 
pa se kamena volna uporablja tudi 
za izdelavo fasade.  S pomočjo upo-
rabe kamene volne zagotovimo zelo 

dobro požarno varnost in zvočno izo-
lativnost hiše, saj kamena volna sodi 
med negorljive in dobre zvočno izo-
lacijske materiale.  

 � Temperaturni zamik vseh siste-
mov, ki imajo vgrajeno kameno volno, 
je okoli 12 ur, kar je optimalno glede 
na naravni temperaturni ciklus. 

 � S konstrukcijskimi sistemi Rihter 
lahko pridobite tudi nepovratna sred-
stva Eko sklada. Pridobitev subvenci-
je in njena višina je odvisna od izbire 
konstrukcijskega sistema, arhitektur-
ne zasnove ter orientiranosti hiše na 
zemljišču. Pri pridobivanju nepo-
vratnih sredstev vam bomo z vese-
ljem pomagali in svetovali, tako da 
boste tudi vi deležni najvišje možne 

subvencije.
Znanje, skrbno načrtovani detaj-

li, kakovostna izvedba, odlična izo-
lativnost zunanjega ovoja, pravilna 
vgradnja stavbnega pohištva in zra-
kotesnost ovoja so najpomembnejši 
dejavniki, ki zagotavljajo, da bo niz-
koenergijska ali pasivna hiša zadosti-
la vsem potrebam za prijetno, zdra-
vo, udobno ter varčno bivanje. Hiše 

niZkoEnERGiJSkE  
in PASivnE HiŠE RiHTER

Prikaz izolativnosti konstrukcijskih sistemov Rihter.
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Rihter so zgrajene kvalitetno, kar se 
lahko prepričajo tudi kupci sami, saj 
ob njihovi prisotnosti skrbno načrtu-
jemo gradnjo in jo vestno izvajamo, 
po končani gradnji pa z različnimi me-
ritvami preverjamo kakovost zgrajene 
hiše. Med njimi sta tudi test zrakote-
snosti in termografija zunanjega ovo-
ja stavbe.

Test zrakotestnosti
Zrakotesnost je poglavitna la-

stnost zunanjega ovoja vsake sodob-
ne hiše, še posebej, če je ta grajena  v 
standardu nizkoenergijske in pasiv-
ne gradnje. Slabo tesnjenje zunanje-
ga ovoja se kot težava odraža v dveh 
stvareh. Najprej kot nedoseganje 
omenjenih standardov varčne gra-
dnje, kar ima za posledico večjo pora-
bo energije. Druga, bolj skrita težava 
pa je kondenzacija v konstrukciji hiše, 
ki v mnogih primerih ni takoj opazna, 
a na daljši rok lahko povzroči objektu 
nepopravljivo škodo. Dobra zrakote-
snost je torej nujnost in standard brez 
katerega ni kakovostne nizkoenergij-
ske in pasivne gradnje.

Za pasivne hiše je potrebno do-
seči meritev tesnjenja n50 ≤ 0,6 h-1. V 
dobrih nizkoenergijskih hišah je pri-
poročljiva zrakotesnost n50 ≤ 1,0 h-1. 
Izmenjava n50 = 1,0 h-1 pomeni, da bi 
se zrak v hiši pri tlaku 50 Pa zamenjal 
v eni uri.  

V podjetju Rihter vam že ob pod-
pisu pogodbe zagotovimo ustrezno 
zrakotesnost vaše hiše.  To vam bomo 
pred zaključkom gradnje tudi doka-
zali in sicer s testom zrakotesnosti ozi-
roma Blower-door testom. 

Test zrakotesnosti izvajamo s po-
sebno merilno napravo, ki je sesta-
vljena iz ventilatorja in merilne napra-
ve. S pomočjo ventilatorja v objektu 
ustvarjamo nadtlake in podtlake po 
predpisanem standardu za meritve. 
Pri nastavljenih parametrih naprava 
istočasno preračunava tesnost zuna-
njega ovoja stavbe.

Test zrakotesnosti opravljamo v 
fazi izgradnje po opravljenih instala-
cijah, kjer so končani vsi preboji zu-

nanjega ovoja in so hkrati še možni 
popravki morebitnih slabo tesnjenih 
mest. Slabo tesnjena mesta odkriva-
mo s pomočjo dima in zelo natančne-
ga merilnika pretoka zraka. 

Termografska analiza
Termografska analiza je nepogre-

šljiva metoda pri izvajanju energetskih 
pregledov objektov. Z njeno pomočjo 
lahko preverimo toplotne mostove v 
zgradbi, nepravilnosti pri vgradnji izo-
lacijskih materialov ter pravilno vgra-
dnjo stavbnega pohištva. Vsi našteti 
dejavniki lahko vplivajo na slabo izoli-
ranost zunanjega ovoja, ki ima za po-
sledico izgubo energije, lokalno kon-
denzacijo in posledično plesen. 

V podjetju Rihter se zavedamo 
problemov toplotnih mostov, zato 
imamo rešene vse detajle kritičnih 
mest, kjer se ti toplotni mostovi lah-
ko pojavijo. To dokazujemo s certifi-
katom priznane strokovne ustanove 
Passivhaus Institut iz Darmstadta za 
sistem Rihter pasiv.
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Uvod

V preteklosti je bila izbira vodovo-
dnega sistema rutinska zadeva. Izbor 
materialov je bil omejen in pozor-
nost so polagali le na osnovne zah-
teve. Danes pri izbiri vodovodnega 
sistema velja razmisliti o več možno-
stih. Čeprav je namen isti, ima sodo-
ben vodovodni sistem dodatne odli-
ke, takšne, ki imajo neposreden vpliv 
na celoten učinek sistema.

Tako kot pri drugih vidikih sodob-
nega življenja, sta tudi tukaj stalen 
razvoj in napredek ključnega pome-
na. Uponorjev cevni sistem PE-X je bil 
razvit leta 1972 in od takrat dalje se 
nenehno izboljšuje.

Uponorjev sistem  
vodovoda PE-Xa  
in priklopa radiatorja

Uponor ponuja celoten sistem za 
hišno napeljavo tople in hladne vode. 
Sistem vsebuje širok izbor radiator-

skih priključkov, cevi, fitingov in do-
datkov. Je čist, enostaven za vgradnjo 
in prilagodljiv. Biti prilagodljiv pome-
ni, da je dolžina vgrajenih cevi lah-
ko daljša, kar ima za prednost manj-
še število spojev in s tem tudi manj 
dela. Uponorjev vodovodni sistem 
PE-X vključuje komponente za insta-
lacijo, tako v novogradnjah, kot tudi 
pri adaptaciji objektov in je primeren 
za skrite napeljave v lesenih objektih, 
betonu ter opeki ali pa za vidno nape-
ljavo v kleteh ali na stropovih.

Uponorjeva cev PE-X 
Uponorjeva cev PE-X je namenje-

na za instalacije sistema za toplo in 
hladno vodo. Cevi so izdelane iz za-
mreženega visoko kompaktnega po-
lietilena (PE-X). Zamreženje je proces, 
ki spremeni kemijsko strukturo pla-
stičnega materiala tako, da se verige 
polimera vežejo ena z drugo in tvo-
rijo močno tridimenzionalno mrežo 
kemijskih vezi. Uponorjeve cevi PE-X 

so visokotlačno zamrežene, s čimer 
se doseže najvišji faktor med vsemi 
ostalimi postopki zamreženja.

Kemijska struktura naredi polimer 
netopen in nerazgradljiv. Uponorjeve 
cevi PE-X so zato primerne za upora-
bo pri tlakih in temperaturah, pri ka-
terih so se včasih uporabljale samo 
kovinske cevi.

Kakšna je razlika med 
Uponorjevimi cevmi PE-X in običaj-
nimi cevmi PE-X? To je spominski in 
t.i.»skrčni« efekt materiala PE-X. Po 
krivljenju ali razširjenju cevi, se cev 
povrne v naravni položaj. Ta lastnost 
cevi nam omogoča enostavne in var-
ne spoje.

Uponorjeve cevi PE-X imajo dol-
go življenjsko dobo in so odporne 
proti koroziji. Notranji premer cevi 
se zato ne bo zmanjšal zaradi korozi-
je ali usedlin, kot je to pogost pojav 

TEHnoLoGiJA SPAJAnJA 
»QUiCk&EASY« 
Že 15 let inovacij z Uponorjevo tehnologijo »Quick&Easy«

Shema vodovoda s cevmi PE-X in Q&E fitingi

Cev PE-X

Struktura molekul zamreženega polietilena
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Vstavi obroč Razširi Naredi spoj

PE-Xa sistem - pametna 
kombinacija kvalitete, za-
nesljivosti in enostavnosti
Ob več kot 35 letih izkušenj na gradbenem trgu smo 
ponosni, da vam lahko ponudimo naše visoko-kvalitetne 
vodovodne rešitve. Uponor PE-Xa cevi, skupaj s popolno-
ma ujemajočimi fitingi in enostavnim orodjem, omogo-
čajo hitro in enostavno vgradnjo. Rezultat tega je idealna 
rešitev za katero koli vrsto vodovodne instalacije. Smo 
zanesljiv partner - osnova za vaš profesionalni izgled in 
uspeh. 

Vaše prednosti:
•  močni trajni spoji - jamstvo za kakovost
•  edinstvena patentirana tehnologija za profesionalne 

instalaterje
•  trajnost za več kot 30 let
•  enostavna in uporabna orodja

pri kovinskih ceveh. Material, iz kate-
rega so cevi, se ponaša tudi s pred-
nostjo, da nanj ne vpliva visoka hi-
trost pretoka vode ali njen nizek pH 
(agresivna voda), niti gradbeni mate-
riali kot so beton, apnena malta, gips. 
Uponorjev material PE-X cevi ne od-
daja okusa, vonja ali katerekoli dru-
ge škodljive snovi, zato je pitna voda 
neoporečna.

Uponorjevi fitingi  
Q&E

V začetku so bili fitingi izdelani 
iz posebne medeninaste zmesi (t.i. 
medenine DR, ki je odporna na raz-
cinkanje), danes pa so na voljo pred-
vsem fitingi, ki so izdelani iz visoko 
tehnološko razvitega polifenilsulfo-
na (PPSU). Iz materiala PPSU so izdela-
ni tudi fitingi, ki imajo zunanje ali no-
tranje navoje kot razdelilci. Trenutni 
dimenzijski razpon fitingov PPSU je 
od 16 do 63 mm. Glavne prednosti 
Uponorjevega fitinga PPSU so odpor-

nost na visoke temperature in visok 
tlak, visoka žilavost in primernost za 
uporabo pri posebej agresivni vodi. 
V osnovi se material PPSU uporablja 
tudi za medicinske namene za sanira-
nje medicinskih naprav. 

Tehnologija spajanja 
Quick&Easy

Uponor je 15 let nazaj razvil eno-
staven in genialen priključni sistem 
Quick & Easy, ki ustvarja tlačno tesne 
ter trajne spoje v samo 25-ih sekun-
dah. Inovacija uporablja t.i. »skrčni« 

spominski efekt, ki deluje samo pri 
zamreženih ceveh PE-X, izdelanih v 
Uponorju. Rezultat tega je trajno te-
sna zveza med cevjo in fitingom. 

Za vgradnjo sistema so potrebni 
le trije koraki:

1. namestite obroček Quick&Easy 
na cev (slika 1)

2. razširite konec cevi, na katerem 
je obroček Q&E, z razteznim orodjem 
(slika 2)

3. potisnite razširjeno cev z obroč-
kom Q&E na fiting PPSU – opravljeno! 
(slika 3)

Fitingi Q&E PPSU

Slika 1: Namestitev obroča 
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Novo orodje za razširjanje 
Z letošnjim letom je prišlo na naš 

trg novo orodje za razširjanje cevi 

Slika 2: Razširitev cevi in obročka

Slika 3: Vstavljanje fitinga v cev, končano!

in obročka, priznanega svetovne-
ga proizvajalca najrazličnejših orodij, 
Milwaukee. Orodje odlikuje majhna 
teža, majhna velikost, okretnost in, 
kar je najpomembnejše, glave za raz-
širjanje so opremljene z avtomatskim 
rotiranjem. To pomeni, da orodja ni 

potrebno, po vsakem koraku razširja-
nja, obrniti za do 45°, kar je obvezno 
pri ročnem orodju. Zaradi tega je delo 
bolj enostavno, hitrejše in zanesljivej-
še. Orodje, z oznako M12 omogoča 
razširitev cevi PE-X, dimenzij od 16 – 
25 mm (PN10) in od 16 – 32 mm (PN6). 

Garancija
Celoten sistem zagotavlja zane-

sljivost in varnost. Uponorjev sistem 
PE-X ima certifikat nemške neodvi-
sne institucije DVGW in ostalih med-
narodnih institutov, skupaj 80 certi-
fikatov npr. ABS Europe Ltd., CSTB, 
DIN CERTCO, DVGW, KIWA N.V., … 
Rezultat tega je 10-letna garancija, ki 
je pokrita z mednarodno zavarovalni-
ško družbo. 

Zaključek
Uponor nudi gradbenim profesio-

nalcem brezkompromisno kvaliteto, 
najboljše strokovno znanje in dolgo-
ročno partnerstvo. Za dodatne teh-
nične informacije se lahko obrnete na 
podjetje TITAN d.d., ki je generalni za-
stopnik družbe Uponor v Sloveniji.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Orodje Q&E M12

 V Aziji imajo velike geotermalne potenciale predvsem 
v Turčiji, Afganistanu, na severu Indije, Sibiriji in Japonskem, 
vendar s viri le delno izkoriščeni.

Na področju Avstralije, Nove Zelandije, Pacifiškega 
otočja, se izkorišča geotermalna energija za pridobivanje 
električne energije moči približno 2500 MWe (samo Filipini 
cca 2200 MWe ). Velik potencial geotermalne energije je še 
neizkoriščen na Havajskem otočju, vendar se naprave že 
gradijo.

 Zelo znana področja za izkoriščanje geotermalne ener-
gije so še v severni Ameriki, nekatera področja v Kanadi in 
v Mehiki. Tako je v Kaliforniji največja elektrarna na svetu 
za izkoriščanje geotermalne energije in ima električno moč 
907 MWe. Električne zmogljivosti iz geotermalne energije 
znašajo približno 3200 MWe in sodijo v svetovni vrh. V zaho-
dnem delu ZDA, ki so dobro geološko raziskane, znaša veli-
kost geotermalnega polja »Rocky Mauntians« 3,5 x 106 km2 
(globine vrtanja so 3300 m, temperatura vode pa do 115 °C).

 V srednji in južni Ameriki geotermalna polja ležijo 

vzdolž Pacifiške obale v državah, Salvador, Čile, Nikaragva 
in drugih. V Salvadorju je zgrajena toplarna moči 50 MWt. 
Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električ-
ne energije se je v zadnjem času razmahnilo predvsem v 
Salvadorju in Nikaragvi.

 Afrika je še dokaj neraziskano področje glede izkori-
ščanja geotermalne energije. Znana polja so v Etiopiji, ki 
merijo 500 km2. Polja z geotermalno vodo so odkrili tudi v 
Keniji in Tanzaniji. V geotermalna raziskovanja danes največ 
vlagata Kenija, ki trenutno že koristi približno 100 MWe in 
Guatemala.

Pretirana in tehnološko izraba fosilnih goriv preti na-
šemu planetu z ekološkimi katastrofami, zato zavzemanje 
za obnovljive vire danes pomeni, poleg varčevanja klasič-
nih goriv, tudi manjšo odvisnost od infrastrukturnih siste-
mov. Koriščenje geotermalne zmanjša energetsko odvisnost 
države od uvoženih ekološko oporečnih in dragih virov. 
Geotermalna energija je uporabna na različnih področjih in 
nudi izjemne možnosti razvoja.                                               (kg)

koRiŠčEnJE GEoTERMALnE EnERGiJE v SvETU
Nadaljevanje članka 13. strani
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Pogoj za pridobitev Bra-
mac subvencije je, da za izdela-
vo strehe ali solarnega sistema 
uporabite:

 � Bramac strešnike 1/1, solar-
ni sistem Bramac Solar in izo-
lacijo BramacTherm za prido-
bitev 5% subvencije;

 � Bramac strešnike 1/1 in izo-
lacijo strehe BramacTherm za 
pridobitev 4% subvencije;

 � Bramac strešnike 1/1 in so-
larni sistem Bramac Solar za 
pridobitev 3% subvencije;

 � Solarni sistem Bramac So-
lar in izolacijo BramacTherm 
za pridobitev 2% subvencije;

 � Solarni sistem Bramac So-

lar ali izolacijo BramacTherm 
za pridobitev 1% subvencije.

Od izvajalca strešnih del ali 
trgovca zahtevajte račun za vse 
kupljene in vgrajene Bramac-
ove izdelke. Na poštni naslov 
Bramac strešni sistemi d.o.o., 
Dobruška vas 45, 8275 Ško-
cjan s pripisom za BRAMAC 
SUBVENCIJO priporočeno 
pošljite: fotokopijo računa 
skupaj z izpolnjenim obraz-
cem, ki ga najdete na spletni 
strani www.bramac.si in sli-
kami objekta, kjer se jasno vi-
dijo vgrajeni izdelki Bramac. 
Upoštevali bomo samo raču-
ne za že vgrajene izdelke Bra-

mac, ki bodo izdani v času od 
01.01.2012 do 31.12.2012 in 
za katere bomo vlogo preje-
li najkasneje 3 mesece po iz-
daji računa. Vrednost Bramac 
subvencije bomo obračuna-
li na podlagi prejetega raču-
na. Osnova za obračun sub-
vencije je skupna vrednost 
izdelkov Bramac, ki so zajeti 
v paketu subvencije, z vsemi 
na računu upoštevanimi po-
pusti z upoštevanim davkom 
na dodano vrednost.

Opozorilo: Bramac si pridr-
žuje pravico do pregleda stre-
he (Bramac strešniki 1/1, izolaci-
ja BramacTherm) in kotlovnice 

(Bramac Solar) ter drugih vgra-
jenih proizvodov. V primeru, da 
so na strehi ali kotlovnici upora-
bljeni drugi izdelki, kot so nave-
deni na prejetem računu, vam 
subvencija ne bo izplačana. V 
kolikor se neskladje ugotovi po 
izplačilu subvencije, je potreb-
no znesek prejete subvencije 
vrniti.

Več informacij na  
www.bramac.si,  
080 20 30

BRAMAC SUBvEnCiJo PovRnEMo nA 
vAŠ TRAnSAkCiJSki RAčUn! kAko?

BRAMAC SUBVENCIJA ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITO STREHO!

Part of the MONIER GROUP

Strešniki Bramac 1/1 + Solar + Izolacija 5%
Strešniki Bramac 1/1 + Izolacija Bramac Therm 4%
Strešniki Bramac 1/1 + Solarni sistem 3%
Solarni sistem + Izolacija Bramac Therm 2%
Solarni sistem ali Izolacija Bramac Therm 1%

BRAMACTHERM

Bramac subvencijo povrnemo na vaš Transakcijski račun! Kako?

Pogoj za pridobitev Bramac subvencije je, da za izdelavo strehe ali solarnega sistema uporabite:

Bramac strešnike 1/1, solarni sistem Bramac Solar in izolacijo BramacTherm za pridobitev 5% subvencije;
Bramac strešnike 1/1 in izolacijo strehe BramacTherm za pridobitev 4% subvencije;
Bramac strešnike 1/1 in solarni sistem Bramac Solar za pridobitev 3% subvencije;
Solarni sistem Bramac Solar in izolacijo BramacTherm za pridobitev 2% subvencije;
Solarni sistem Bramac Solar ali izolacijo BramacTherm za pridobitev 1% subvencije.

Od izvajalca stre{nih del ali trgovca zahtevajte ra~un za vse kupljene in vgrajene Bramac-ove izdelke. Fotokopijo ra~una skupaj z izpolnjenim 
obrazcem, ki ga najdete na spletni strani www.bramac.si ter slikami objekta (kjer se jasno vidijo vgrajeni izdelki Bramac) po{ljite priporo~enona po{tni 
naslov Bramac stre{ni sistemi d.o.o., Dobru{ka vas 45, 8275 [kocjan s pripisom za BRAMAC SUBVENCIJO.
Upoštevali bomo samo račune za že vgrajene izdelke Bramac, ki bodo izdani v času od 01.01.2012 do 31.12.2012 in za katere bomo 
vlogo prejeli najkasneje 3 mesece po izdaji računa.

Vrednost Bramac subvencije bomo obra~unali na podlagi prejetega ra~una. Osnova za obra~un subvencije je skupna vrednost izdelkov Bramac, ki 
so zajeti v paketu subvencije, z vsemi na ra~unu upo{tevanimi popusti z upo{tevanim davkom na dodano vrednost.

Opozorilo: Bramac si pridr`uje pravico do pregleda strehe (Bramac stre{niki 1/1, izolacija BramacTherm) in kotlovnice (Bramac Solar) ter 
vgrajenih proizvodov. V primeru, da so na strehi ali kotlovnici uporabljeni drugi izdelki, kot so navedeni na prejetem ra~unu vam subvencija ne bo 
izpla~ana.  V kolikor se neskladje ugotovi po izpla~ilu subvencije, je potrebno znesek prejete subvencije vrniti.

Več informacij na www.bramac.si, 080 20 30
 

O!

Tegalit

Klasik

Rimski

Donav
KlasikStandard

Sivec

In ne
pozabite na(Popust velja za osnovne stre{nike 1/1 v vseh barvah.)

Veljavnost akcije preverite na www.bramac.si
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Znotraj »Partner akademije« prihaja do izmenjave 
mnenj in izkušenj med udeleženci, univerzami, šolami ter 
pristojnimi ministrstvi. Izobraževanja so prilagojena ključ-
nim partnerjem: instalaterjem, projektantom, arhitektom 
in energetskim svetovalcem.

S partnerskim modelom želimo izobraziti partnerje 
in instalaterje za kvalitetno izvedbo širokega spektra 
storitev; od prodaje, montaže, zagona do kompletne-
ga Top – servisa. 

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

Partner akademija vključuje številna šolanja, ki se izva-
jajo po stopnjah. Od osnovnega modula, kjer se partner-
jem-instalaterjem predstavi matično podjetje s svojo bo-
gato zgodovino in celoten program ogrevalne (kotlovne) 
tehnike ter se podajo splošna znanja o obnovljivih virih 
energije. V nadaljnjih stopnjah pa partnerje- instalaterje iz-
obrazimo za samostojno montažo in zagon posameznih ti-

kwB STAvi nA 
PARTnERSki odnoS 
- v ZnAnJU JE Moč 

Termini šolanj osnovni modul:

22. in 23. Marec
19. in 20. April

Šolanja in dodatna izobraževanja v 
okviru KWB akademije so namenjena 
partnerjem, sodelavcem in ostalim  
interesnim skupinam. 
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Vodilno ogrevanje na biomaso

KWB Top servis 

partner

Vodilno ogrevanje na biomaso

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

V samo štirih korakih k KWB Top Servis partner
Certificirani KWB Partner
Izobražen za načrtovanje in prodajo KWB ogrevalnih sistemov na biomaso, izdelava 
hidravlične in električne infrastrukture in pojasnila motenj delovanja naprave.
KWB Montažni partner
Dodatno izobraževanje za montažo KWB ogrevalnih naprav na biomaso.

KWB Servisni partner
Dodatno izobraževanje za izvajanje zagonov in vzdrževanj KWB ogrevalnih naprav.
KWB Top servis partner
Celovito izobraževanje – vključno odpravljanje napak v delovanju KWB ogrevalnih naprav.

Kontakt:  KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o. – Vrečerjeva 14, SI-3310 Žalec – Tel.: +386 (0) 3 839 30 80,  
faks: +386 (0) 3 839 30 84 info@kwb.si, www.kwb.si

pov kotlov; od kotla na polena, pelete,do kotlov na sekan-
ce. Letno organiziramo približno 12 tovrstnih šolanj. KWB  
skrbi za stalen prenos znanj in novosti na stroko ter ostale 
ključne javnosti.  

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

Pridružite se nam tudi vi!  
Več o ogrevanju prihodnosti izveste  
na www.kwb.si ali na tel.: 03 839 30 80 
ter osebno na sedežu podjetja, na novi  
lokaciji v Žalcu. KWB ogrevanje na biomaso

Mi dajemo energijo za življenje!

Obiščite nas na sejmu DOM v Ljubljani, 
med 6. in 11. marcem, v Hali B!
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Sistem za visokotemperaturno 
ogrevanje prostorov in sanitarne 
vode Daikin Altherma HT je prvi 
visokotemperaturni sistem s toplotno 
črpalko v deljeni izvedbi, ki lahko, tudi 
pri najnižjih zunanjih temperaturah, 
učinkovito nadomesti tradicionalne 
ogrevalne sisteme na fosilna goriva, 
brez zamenjave obstoječih radiatorjev 
in brez uporabe dodatnih električnih 
grelcev. Sistem ogreje vodo do 80° C.

Sistem v deljeni izvedbi je sesta-
vljen iz notranje in zunanje enote. 
Zunanja enota črpa toploto iz zraka 
v okolici. Toplota se nato v notranjo 
enoto prenese prek napeljave s pli-
nom R-410A. Notranja enota toplo-
to sprejema prek zunanje enote in 
jo, s plinom R-134A, še dodatno po-
veča, kar omogoči segrevanje vode 
do 80° C in to brez pomoči električ-
nega grelca. Toplota se iz napeljave 

s hladilnim sredstvom R-134A pre-
nese v vodno napeljavo. Tehnologija 
s kaskadnima kompresorjema, ki 
sta vgrajena v zunanji in notra-
nji enoti, je edinstven Daikinov pri-
stop k toplotnim črpalkam, ki za-
gotavlja optimalno udobje celo pri 
najnižjih zunanjih temperaturah ter 
prihranek energije v primerjavi s tra-
dicionalnimi sistemi na fosilna goriva.  
Sistem deluje do -25° C zunanje tem-
perature. V primerjavi s klasičnimi to-
plotnimi črpalkami, pri nizkih tempe-
raturah, ohranja bistveno večjo moč.

Visoka temperatura vode je ide-
alna za hitro in učinkovito ogreva-
nje prostorov ter pripravo sanitarne 
vode. Hitro ogrevanje tople vode po-
meni, da potrebujemo manjše rezer-
voarje za vodo. Za družino s štirimi 
člani je standardni 200 litrski rezer-
voar najboljša rešitev. Sistem lahko 
za proizvodnjo tople vode po izbi-
ri uporablja tudi sončno energijo. Če 
sončna energija ni potrebna takoj, 
lahko namenski hranilnik za toplo 
vodo shranjuje velike količine segre-
te vode, tudi za ves dan, in jo kasneje 
uporabi za toplo vodo ali gretje.

Z daljinskim upravljalnikom lah-
ko preprosto in priročno prilagaja-
te idealno temperaturo. To omogoča 
natančnejše merjenje. Raven udobja 
lahko uporabnik regulira še bolj opti-
malno in energetsko učinkovito.

Največja prednost visokotempe-
raturnega sistema toplotne črpalke 
zrak – voda je, da omogoča tako var-

dAikin -  
viSokoTEMPERATURni  
SiSTEM ALTHERMA HT 
S ToPLoTno čRPALko  
ZRAk/vodA

ZUNANJA ENOTA
Zunanja enota izloèa toploto iz zunanjega oko-
liškega zraka. Toplota se nato prenese v notra-
njo enoto prek hladilne napeljave.
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1  TOPLOTNA ČRPALKA ZRAKVODA

A  / ZUNANJA ENOTA:
UČINKOVITA IZRABA ENERGIJE IZ ZRAKA

Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega zraka. 
Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek hladilne 
napeljave.

B  / NOTRANJA ENOTA: 
SRCE SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

Notranja enota sprejema toploto iz zunanje enote in 
dodatno poveča njeno temperaturo do 80° C. To nato 
omogoča ogrevanje prek radiatorjev in uporabo tople 
vode v hiši. Edinstveni pristop podjetja Daikin k toplotnim 
črpalkam s kaskadnim kompresorjem (eden v zunanji enoti/
eden v notranji enoti) pomeni optimalno udobje celo pri 
najnižjih temperaturah, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelnik. 

2  HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO 

VODO: ZA NIZKO PORABO ENERGIJE

Visoka temperatura vode sistema Daikin Altherma je idealna 
za hišno toplo vodo, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelec. Hitro gretje tople vode pomeni, da so 
potrebni manjši grelci za vodo. Za družino s štirimi člani je 
standardni rezervoar najboljša rešitev. Če pa potrebujete več 
tople vode, so na voljo tudi večji rezervoarji..

2. DEL  DAIKIN ALTHERMA 
VISOKOTEMPERATURNA UPORABA

VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  OSNOVE
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1  VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA

VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  TEHNIKA

Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma uporablja 100% termodinamično energijo za pridobivanje temperature vode 
do 80° C brez uporabe dodatnega grelca. 

Zunaj Znotraj

1 2 3Korak Korak Korak

Visoka zmogljivost v 3 korakih:

1. Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega 
zraka. Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek 
hladilnega sredstva R-410A.

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj poveča 
temperaturo s hladilnim sredstvom R-134a.

3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega sredstva 
R-134a na vodno napeljavo. Zaradi enkratnega 
kaskadnega pristopa h kompresorju je mogoče doseči 
temperature vode do 80° C brez dodatnega gretja.

-20°C 80°C

Visokotemperaturno ogrevanje in priprava tople 
sanitarne vode s toplotno èrpalko

NOTRANJA ENOTA
Notranja enota je srce sistema Daikin Alther-
ma HT sprejema toploto iz zunanje enote in jo 
dodatno poveèa. 

Vse že znane in preizkušene prednosti siste-
ma Daikin Altherma™ so nadgrajene z dvoj-
nim zaporedno vezanim inverterskim kom-
presorskim sistemom, ki omogoèa uèinkovito 
delovanje tudi pri izjemno nizkih zunanjih tem-
peraturah (meja delovanja je -25°C) in pripravo 
vode do 80°C. V primerjavi s klasiènimi toplo-
tnimi èrpalkami ohranja pri nizkih zunanjih 
temperaturah tudi bistveno veèjo moè, zato 
ni zahtevana uporaba dodatnega elektriènega 
grelca.

Na notranjo vodno enoto z dodatnim inver-
tersko krmiljenim kompresorjem in dvema 
izmenjevalnikoma lahko postavimo rezervoar 
za toplo sanitarno vodo in tako zmanjšamo 
potreben prostor za vgradnjo. 

HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO VODO
Visoka temperatura vode sistema Daikin Alt-
herma HT je idealna za pripravo sanitarne 
tople vode, ne da bi pri tem potrebovali do-
datni elektrièni grelec. Hitro gretje tople vode 
pomeni, da so potrebni manjši rezervoarji za 
vodo. Za družino s štirimi èlani je standardni 
rezervoar (EKHTS200A) najboljša rešitev. Èe 
pa potrebujete veè tople vode, so na voljo tudi 
veèji rezervoarji.
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1  TOPLOTNA ČRPALKA ZRAKVODA

A  / ZUNANJA ENOTA:
UČINKOVITA IZRABA ENERGIJE IZ ZRAKA

Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega zraka. 
Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek hladilne 
napeljave.

B  / NOTRANJA ENOTA: 
SRCE SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

Notranja enota sprejema toploto iz zunanje enote in 
dodatno poveča njeno temperaturo do 80° C. To nato 
omogoča ogrevanje prek radiatorjev in uporabo tople 
vode v hiši. Edinstveni pristop podjetja Daikin k toplotnim 
črpalkam s kaskadnim kompresorjem (eden v zunanji enoti/
eden v notranji enoti) pomeni optimalno udobje celo pri 
najnižjih temperaturah, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelnik. 

2  HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO 

VODO: ZA NIZKO PORABO ENERGIJE

Visoka temperatura vode sistema Daikin Altherma je idealna 
za hišno toplo vodo, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelec. Hitro gretje tople vode pomeni, da so 
potrebni manjši grelci za vodo. Za družino s štirimi člani je 
standardni rezervoar najboljša rešitev. Če pa potrebujete več 
tople vode, so na voljo tudi večji rezervoarji..

2. DEL  DAIKIN ALTHERMA 
VISOKOTEMPERATURNA UPORABA

VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  OSNOVE

 Visoka zmogljivost v 3 korakih:

1. Zunanja enota izloèa toploto iz zunanjega 
okoliškega zraka. toplota se nato prenese 
v notranjo enoto prek hladilnega sredstva 
R-410a.

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj 
poveèa temperaturo s hladilnim sredstvom 
R-134a.

3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega 
sredstva R-134a na vodno napeljavo.  Zaradi 
enkratne kaskadne vezave kompresorjev je 
mogoèe doseèi temperaturo vode do 80° C 
brez dodatnega elektiènega grelca.

Dva invertersko krmiljena kompresorja 

»Shema visokotemperaturnega sistema«

ZuNANjA ENOtA

NOtrANjA ENOtA

HIŠNI rEZErVOAr ZA tOPLO VODO
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Visokotemperaturna toplotna èrpalka zrak-voda je idealna toplotna èrpalka za hiše, 
kjer se obnavlja sistem gretja na obstojeèe radiatorje. 

tel.: 05/338 49 99 
www.vitanest.siD
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Vabljeni na ogled na sejem DOM v Ljubljani. (južna stran HALE B - vhod s centralnega dvorišèa - desno ob stekleni steni).

Zunaj Znotraj

-20°C 80°C

1

.

k

o

r

a

k

1. korak 2. korak 3. korak

3

.

k

o

r

a

k

2

.

k

o

r

a

k

Toplota se 
prenese iz napelja-

ve hladilnega sredstva 
R-134a na vodno napelja-
vo. Zaradi enkratne kaska-
dne vezave kompresorjev 
je mogoèe doseèi tempe-
raturo vode do 80°C brez 
dodatnega elektiènega 

grelca.

Notranja enota 
prejme toploto in še 

bolj poveèa temperaturo 
s hladilnim sredstvom 

R-134a.

Zunanja 
enota izloèa 

toploto iz zunanjega 
okoliškega zraka. 

Toplota se nato prenese 
v notranjo enoto prek 
hladilnega sredstva 

R-410a.

čevanje z energijo kot tudi učinkovito 
gretje. Nadomesti lahko tradicionalne 
naprave za ogrevanje brez zamenjave 
radiatorjev, kar pomeni manj dela pri 
obnovi sistema, takojšen in zajeten 
prihranek pri investiciji obnove ter 
prihranek pri stroških obratovanja. S 
tehnološko povsem drugačnim siste-
mom s toplotno črpalko na obnovlji-
ve vire energije je DAIKIN prisluhnil 
vsem tistim potrošnikom, ki obnavlja-
jo tradicionalne ogrevalne radiator-
ske sisteme v svojih domovih in hoče-
jo veliko toplote za manj denarja ter 
razmišljajo ekološko. 

Avtor članka: Primož Kompara, 
VITANEST d.o.o., 

ZUNANJA ENOTA
Zunanja enota izloèa toploto iz zunanjega oko-
liškega zraka. Toplota se nato prenese v notra-
njo enoto prek hladilne napeljave.
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1  TOPLOTNA ČRPALKA ZRAKVODA

A  / ZUNANJA ENOTA:
UČINKOVITA IZRABA ENERGIJE IZ ZRAKA

Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega zraka. 
Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek hladilne 
napeljave.

B  / NOTRANJA ENOTA: 
SRCE SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

Notranja enota sprejema toploto iz zunanje enote in 
dodatno poveča njeno temperaturo do 80° C. To nato 
omogoča ogrevanje prek radiatorjev in uporabo tople 
vode v hiši. Edinstveni pristop podjetja Daikin k toplotnim 
črpalkam s kaskadnim kompresorjem (eden v zunanji enoti/
eden v notranji enoti) pomeni optimalno udobje celo pri 
najnižjih temperaturah, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelnik. 

2  HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO 

VODO: ZA NIZKO PORABO ENERGIJE

Visoka temperatura vode sistema Daikin Altherma je idealna 
za hišno toplo vodo, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelec. Hitro gretje tople vode pomeni, da so 
potrebni manjši grelci za vodo. Za družino s štirimi člani je 
standardni rezervoar najboljša rešitev. Če pa potrebujete več 
tople vode, so na voljo tudi večji rezervoarji..

2. DEL  DAIKIN ALTHERMA 
VISOKOTEMPERATURNA UPORABA

VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  OSNOVE
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1  VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA

VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  TEHNIKA

Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma uporablja 100% termodinamično energijo za pridobivanje temperature vode 
do 80° C brez uporabe dodatnega grelca. 

Zunaj Znotraj

1 2 3Korak Korak Korak

Visoka zmogljivost v 3 korakih:

1. Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega 
zraka. Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek 
hladilnega sredstva R-410A.

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj poveča 
temperaturo s hladilnim sredstvom R-134a.

3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega sredstva 
R-134a na vodno napeljavo. Zaradi enkratnega 
kaskadnega pristopa h kompresorju je mogoče doseči 
temperature vode do 80° C brez dodatnega gretja.

-20°C 80°C

Visokotemperaturno ogrevanje in priprava tople 
sanitarne vode s toplotno èrpalko
Daikin Altherma HT

NOTRANJA ENOTA
Notranja enota je srce sistema Daikin Alther-
ma HT sprejema toploto iz zunanje enote in jo 
dodatno poveèa. 

Vse že znane in preizkušene prednosti siste-
ma Daikin Altherma™ so nadgrajene z dvoj-
nim zaporedno vezanim inverterskim kom-
presorskim sistemom, ki omogoèa uèinkovito 
delovanje tudi pri izjemno nizkih zunanjih tem-
peraturah (meja delovanja je -25°C) in pripravo 
vode do 80°C. V primerjavi s klasiènimi toplo-
tnimi èrpalkami ohranja pri nizkih zunanjih 
temperaturah tudi bistveno veèjo moè, zato 
ni zahtevana uporaba dodatnega elektriènega 
grelca.

Na notranjo vodno enoto z dodatnim inver-
tersko krmiljenim kompresorjem in dvema 
izmenjevalnikoma lahko postavimo rezervoar 
za toplo sanitarno vodo in tako zmanjšamo 
potreben prostor za vgradnjo. 

HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO VODO
Visoka temperatura vode sistema Daikin Alt-
herma HT je idealna za pripravo sanitarne 
tople vode, ne da bi pri tem potrebovali do-
datni elektrièni grelec. Hitro gretje tople vode 
pomeni, da so potrebni manjši rezervoarji za 
vodo. Za družino s štirimi èlani je standardni 
rezervoar (EKHTS200A) najboljša rešitev. Èe 
pa potrebujete veè tople vode, so na voljo tudi 
veèji rezervoarji.
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1  TOPLOTNA ČRPALKA ZRAKVODA

A  / ZUNANJA ENOTA:
UČINKOVITA IZRABA ENERGIJE IZ ZRAKA

Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega zraka. 
Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek hladilne 
napeljave.

B  / NOTRANJA ENOTA: 
SRCE SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

Notranja enota sprejema toploto iz zunanje enote in 
dodatno poveča njeno temperaturo do 80° C. To nato 
omogoča ogrevanje prek radiatorjev in uporabo tople 
vode v hiši. Edinstveni pristop podjetja Daikin k toplotnim 
črpalkam s kaskadnim kompresorjem (eden v zunanji enoti/
eden v notranji enoti) pomeni optimalno udobje celo pri 
najnižjih temperaturah, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelnik. 

2  HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO 

VODO: ZA NIZKO PORABO ENERGIJE

Visoka temperatura vode sistema Daikin Altherma je idealna 
za hišno toplo vodo, ne da bi pri tem potrebovali dodatni 
električni grelec. Hitro gretje tople vode pomeni, da so 
potrebni manjši grelci za vodo. Za družino s štirimi člani je 
standardni rezervoar najboljša rešitev. Če pa potrebujete več 
tople vode, so na voljo tudi večji rezervoarji..

2. DEL  DAIKIN ALTHERMA 
VISOKOTEMPERATURNA UPORABA

VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  OSNOVE

 Visoka zmogljivost v 3 korakih:

1. Zunanja enota izloèa toploto iz zunanjega 
okoliškega zraka. toplota se nato prenese 
v notranjo enoto prek hladilnega sredstva 
R-410a.

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj 
poveèa temperaturo s hladilnim sredstvom 
R-134a.

3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega 
sredstva R-134a na vodno napeljavo.  Zaradi 
enkratne kaskadne vezave kompresorjev je 
mogoèe doseèi temperaturo vode do 80° C 
brez dodatnega elektiènega grelca.

Dva invertersko krmiljena kompresorja 
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V začetku letu 2011 je na sloven-
sko tržišče prišla prva izmed novosti 
iz podjetja Vaillant v segmentu ob-
novljivih virov, prva toplotna črpalka 
zrak/voda z zunanjo enoto geoTHERM 
VWL S. Toplotna črpalka je zaradi svo-
jih karakteristik primerna tako za no-
vogradnje, kot tudi za rekonstrukcije 
ogrevalnih sistemov. Toplotna črpal-
ka zrak/voda geoTHERM VWL S z zu-
nanjo enoto, je na voljo z integriranim 
vsebnikom tople vode ali brez in zdru-
žuje učinkovitost, udobje ter zaneslji-
vost tudi pri ekstremno nizkih tempe-
raturah. Na podlagi vgrajene visoko 
učinkovite črpalke (razred učinkovi-
tosti A) in ostalih izboljšanih kompo-
nent je Vaillant s toplotno črpalko ge-
oTHERM VWL S postavil nov mejnik 

v učinkovitosti toplotnih črpalk zrak/
voda. Narejena je po veljavnih var-
nostno-tehničnih predpisih in je na-
menjena ogrevanju objektov ter pri-
pravi tople sanitarne vode z izredno 
visokim izkoristkom – COP >3.9, pri 
(A2W35 DT5K) kar potrjuje pridoblje-
ni certifikat po standardu EN 14511.

Izjemen faktor učinkovitosti (COP) 
Vaillantovih toplotnih črpalk zrak-vo-
da tipa VWL S so po rezultatih Inštituta 
za preizkušanje in certificiranje VDE 
potrdili preizkusi še enega neodvi-
snega inštituta, Preizkusni center za 
toplotne črpalke WPZ Buchs iz Švice je 
za toplotno črpalko geoTHERM VWL 
81/3 S pri A2/W35 izmeril faktor učin-
kovitosti (COP) 4,0. Obsežni preizkusi 
so potrdili tudi nizke emisije hrupa, ki 
ima, kot je znano, pri zunanjih enotah 
toplotnih črpalk zrak-voda odločilen 
vpliv za nakup, s 50,1 dB(A) je bil do-
sežen celo najboljši rezultat v svojem 
razredu. 

Premierno vgradnjo v Sloveniji je 
ta model toplotne črpalke doživel ob 
donaciji za novo ustanovo „Arche“ v 
Sloveniji. 

Donacija Vaillant za  
ustanovo Arche

Neprofitna organizacija „Arche“ 
v kar 30 državah sveta skrbi za okoli 
120 skupnosti, v katerih bivajo ljudje 
z motnjo v duševnem razvoju in spre-
mljevalci, ne glede na poreklo, veroiz-
poved, raso ali sposobnosti. Zgodba 
Arche v Sloveniji se je začela januar-
ja 1997, ko so v Zbiljah pri Medvodah 
odprli prvo hišo skupnosti v Sloveniji. 
V letu 2008 se je pričela tudi iniciativa 
za nov večji objekt. 

Na pobudo proizvajalca monta-
žnih hiš Baufritz (iz Erkheima) in šte-
vilnih njegovih poddobaviteljev je ak-
cija imenovana „1.000 delovnih rok“  
v Sloveniji poskrbela za kar nekaj sto 
navdušenih obrazov: Na Zbiljah, ne-
daleč od Ljubljane so pred kratkim 
predali namenu 790 m² veliko novo-
gradnjo imenovano „Arche“, ki je bila 
zgrajena s pomočjo prostovoljnega 
dela družbe Baufritz, njenih zaposle-
nih kot tudi donacij podjetij, ki sicer 
sodelujejo z omenjeno družbo pri 
stavbnih projektih.

Vaillant GmbH se je pobudi pridru-
žil s tehnološko rešitvijo, ki ustrezno 
varčuje z naravnimi viri. Zagotavljanje 
toplote in priprava tople vode sta v ce-
loti izvedena z dvema toplotnima čr-
palkama zrak/voda geoTHERM VWL S 
z močjo po 17 kW in desetimi plošča-
timi solarnimi kolektorji auroTHERM, 
ki oskrbujejo osrednji večnamenski-
funkcijski zalogovnik tipa allSTOR s 
prostornino 1.000 litrov.

novoSTi v 
vAiLLAnT PRodAJnEM 
PRoGRAMU

Toplotna črpalka geoTHERM model/3,  
z vgrajenim vsebnikom sanitarne tople vode

Zunanje enote toplotne črpalke  
geoTHERM VWL S, vgrajene v ustanovi ˝Arche˝ 
na Zbiljah pri Medvodah
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Za krmiljenje kompleksnega to-
plotnega sistema po eni strani skrbijo 
regulatorji energijske bilance, vgraje-
ni v toplotne črpalke, po drugi stra-
ni pa solarni regulator, tipa auroMA-
TIC 560. Omenjena kombinacija, ki je 
v celoti sestavljena iz sistemskih ele-
mentov Vaillant, zagotavlja izredno 
učinkovito izrabo obnovljivih virov 
toplote: obe toplotni črpalki na zrak/
vodo se vklopita le, če donos solarne-
ga sistema ne zadostuje za pokrivanje 
potreb. To ustreza profilu uporabe ce-

lotne stavbe, ki ga zaznamuje kratko-
trajna visoka potreba po toploti zju-
traj in enakomerne, razmeroma nizke 
potrebe sicer.

Nova modela toplotnih 
črpalk zemlja/voda in 
voda/voda

Z uvedbo novega modela toplo-
tne črpalke zrak/voda se je v Vaillantu 
pričel ˝preporod˝ tudi za toplotne 
črpalke zemlja/voda in voda/voda. 
Povod za spremembe je bila direktiva 
ErP v letu, ki stopa v veljavo v letu 2013 
in predvideva, da se v elektronske na-
prave vgrajujejo le energijsko varč-
ne komponente, za kar se je Vaillant 
odločil kot prvi na evropskem tržišču. 
Sprememba pri novih toplotnih črpal-
kah zemlja/voda in voda/voda model 
/3 je vgradnja visoko učinkovitih čr-
palk (razred učinkovitosti A), prav tako 
kot pri toplotni črpalki zrak/voda, ki 
zmanjšajo porabo električne energije 
ter povečajo ogrevalno moč. Zaradi te 

spremembe se je pri vseh novih toplo-
tnih črpalkah serije /3. COP ali grelno 
število povečalo za 0,4 do 0,5.

V notranjosti toplotne črpalke geoTHERM VWS, VWW in VWL 
model/3 se skriva razlika v kakovosti.

Vaillant, vodilni evropski proizvajalec ogrevalne tehnike v Evropi, se je kot prvi na 
tržišču odločil za vgradnjo visoko učinkovitih črpalk v novo serijo toplotnih črpalk 
geoTHERM /3. S tem je dosežen prihranek električne energije in izboljšan 
izkoristek toplotne črpalke. Z vgradnjo novih visoko učinkovitih črpalk se je 
Vaillant že sedaj pripravil na začetek veljave prve stopnje direktive ErP leta 2013, 
ki predpisuje zmanjšanje porabe električne energije.

Vse nove modele toplotnih črpalk Vaillant geoTHERM najdete tudi na spletni 
strani Eko Sklad j.s. in ste ob vgradnji naprave upravičeni do subvencije države.

Za več podatkov o novih toplotnih črpalkah serije /3 in tudi drugih napravah 
Vaillant, smo vam na voljo na info@vaillant.si

Ker natančen pogled razkrije veliko učinkovitost.

       Zakaj Vaillant?

Z modelom /3 je Vaillant 
napravil korak naprej k še 
večji učinkovitosti in s tem 
svojim uporabnikom  
omogočil še večji  
prihranek pri maksimal-
nem udobju uporabe  
svojih naprav. 

Za več informacij  
o toplotnih črpalkah in 
ostalih napravah Vaillant 
nam pošljite sporočilo na 
info@vaillant.si  
ali nas pokličite na telefon 
01/280 93 40.

Toplotna črpalka geoTHERM VWL S zrak/voda z 
zunanjo enoto
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Priprava tople sanitarne vode je 
zaradi vse višjih sanitarnih standar-
dov v zadnjih letih, postala predmet 
razvoja mnogih podjetij ,ki se ukvar-
jajo s tovrstnimi rešitvami. Vse bolj se 
uveljavlja pretočna priprava sanitar-
ne vode preko zunanjih prenosnikov 
toplote.

V letošnjem letu lahko občuduje-
mo dolgo pričakovani modul za sve-
žo vodo, podjetja SONNENKRAFT. 
Novi modul je plod dvanajst letne-
ga razvoja SONNENKRAFT-ovih inže-

nirjev in bogatih izkušenj na podro-
čju pretočne priprave tople sanitarne 
vode. Prvi odzivi na novo tehnologijo 
so odlični, saj je podjetje z njim osvo-
jilo prestižno priznanje Plus X. Plus X 
priznanja se podeljujejo podjetjem, 
katerih proizvodi so še posebej prila-
gojeni potrebam končnih uporabni-
kov. Med dobitniki nagrad so bili tudi 
Apple, BMW, General Electric in Sony.

Nova generacija modulov za sve-
žo vodo je opremljena z visoko učin-
kovitimi črpalkami, z zelo nizko rabo 

električne energije. Inovativen nad-
zor temperature tople sanitarne vode 
deluje po principu nadzora vrtljajev 
črpalke in ne potrebuje več termo-
statskega mešalnega ventila.

Modul je v osnovni izvedbi opre-
mljen z dvema elektronskima sen-
zorjema za merjenje pretoka, tem-
perature in tlaka. Podatki se stekajo v 
centralni nadzorni sistem, ki je vgra-
jen v glavo obtočne črpalke. Ta nad-
zoruje in krmili celotno pripravo to-
ple sanitarne vode. Osnovna izvedba 

nov konCEPT PRiPRAvE 
ToPLE SAniTARnE vodE

Modul FWMi - zaprtModul FWMi - odprt
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modula se lahko razširi še s cirkulacij-
sko enoto za sanitarno vodo. Nadzor-
ni sistem ima vgrajen časovnik in ko-
ledar, ki opazuje in pomni potrošnjo 
tople sanitarne vode. Inteligentno kr-
miljenje ustvarja uporabniški profil, 
kateremu prilagaja delovanje črpalke. 
Uporabniški profil se sproti posoda-
blja in prilagaja uporabniku. Povratno 
slojenje hranilnika preko prekrmilne-
ga ventila ohranja visoke eksergijske 
vrednosti toplote v hranilniku. Tako 

dosežemo najvišji nivo udobja ob 
najnižji potrošnji toplotne in električ-
ne energije.

V module so vgrajeni posebni pre-
nosniki toplote, katerih zasnova je 
prilagojena sveži sanitarni vodi. Sama 
razporeditev kanalov v prenosniku je 
zasnovana tako, da se izognemo za-
stojnim temperaturam in predelom, 
kjer bi voda zastala. S tem se izogne-
mo tudi morebitnemu nabiranju vo-
dnega kamna.

Nova izolacija modula s 
svojimi izolacijskimi  
lastnostmi in inovativno 
obliko je prava paša za oči.
Oblika in barve pa se lepo 
zlijejo z novim oblikovnim 
konceptom iz  
SONNENKRAFT-ove palete 
izdelkov za leto 2012.
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Sedim ob računalniku v prijetno 
topli pisarni in opazujem vrtinčenje 
snežink zunaj. Že več kot teden dni 
pritiska sibirski mraz in vleče burja. 
Zimska idila, ki je začinjena s tempe-
raturami od -6 do -10 stopinj. Misli 
uidejo k toplotni črpalki, ki kljub ne-
prijetnim razmeram zunaj zagotavlja 
prijetne delovne pogoje. Koliko časa 
že deluje? Čez osem let ima za seboj 
in še vedno je v prvi polovici njene-
ga življenjskega obdobja. Misel pole-
ti dalje.

Naše podjetje, KNUT d.o.o., toplo-
tne črpalke vgrajuje že dvajset let. 
Kljub več tisoč napravam, ki smo jih 
vgradili, se še ni pojavil čas, ko bi jih 
bilo, zaradi dotrajanosti, potrebno pri-
četi zamenjevati. Švedska kakovost, 
me prešine, kakovost celotne stori-
tve na kateri smo gradili sistem po-

slovanja vsa ta leta, se, kljub nižjemu 
ostanku dohodka, izplača. Še posebej 
se ta politika obrestuje dolgoročno, 
saj imamo celo v teh kriznih letih do-
volj posla.

Število toplotnih črpalk, ki smo jih 
v dvajsetih letih vgradili? Zaupam spo-
minu in pridem do številke čez 2000 
naprav. In misli se nadalje poigrajo z 
mnogimi izračunavanji in preračuna-
vanji. Predpostavim, da je povpreč-
ni prihranek pri posamezni toplotni 
črpalki cca. 2500 litrov kurilnega olja 
letno. Mnoge toplotne črpalke pri-
hranijo tudi več desetkratno količino 
kurilnega olja. Tu mislim na večje in-
dustrijske toplotne črpalke z močmi 
od 30 do 60 kW in več. V takih prime-
rih je prihranek tudi po več desetkrat 
višji, ob predpostavki, ki sem jo po-
stavil. Res je tudi, da je takih toplotnih 

črpalk trenutno manj, morda samo 8 
do 10%. Industrija se pač še ni soočila 
s tako drastično potrebo po znižanju 
energije, kot so se gospodinjstva.

V dvajsetletnemu obdobju delo-
vanja so tako samo naše toplotne čr-
palke prihranila okrog 14.000.000 li-
trov kurilnega olja. Prihranki kurilnega 
olja se razlikujejo glede na moč in gle-
de na to kdaj je bila toplotna črpalka 
vgrajena. Prihranek tistih, ki delujejo 
že vrsto let, je večji, spet druge, ki so 
bile vgrajene pred letom ali dvema, 
je prihranek ustrezno manjši. Skupno 
ocenjena količina prihranjenega kuril-
nega olja je vsekakor spoštovanja vre-
dna. In še ena miselna igra! Običajen 
kamion-cisterna, ki razvaža kurilno 
olje do posameznih potrošnikov, lah-
ko prepelje 5.000 litrov kurilnega olja. 
Za prevoz celotne prihranjene količi-

dvAJSET LET PRiHRAnkov 
S ToPLoTniMi čRPALkAMi

Toplotna črpalka NIBE F2300
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Najpametnejši v družini...
Serija TČ zemlja/voda (voda/voda) 1245/1145

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

TOPLOTNE ČRPALKE | 
www.nibe.si

www.contura.si
KAMINI  |  

Dobrodošli v hiši zaupanja - KNUT

- S svojo tesnostjo primerni tudi za hiše s
  prisilnim prezračevanjem
- Preko 70 različnih modelov
- Visoki izkoristki

Švedski kamini Contura - kvaliteta za življenje

zemlja/voda
voda/voda
zrak/voda

Se vidimo na sejmu DOM v Ljubljani med 6. in 11. marcem
steberna dvorana (klet - hala B)

ne kurilnega olja bi potrebovali okrog 
2800 cistern! Vse te cisterne postavlje-
ne v eno vrsto, dolžina takega avto-
mobila je okrog 6 metrov, bi zavzele 
skoraj 17 kilometrov ceste!

V mislih sem pričel preračunavati 
tudi znižanje onesnaženja okolja, kar 
je vse bolj pomembno, vendar teh 
podatkov, po premisleku, nisem hotel 

uporabiti v tem sestavku, saj bi za bral-
ca bili dolgočasni.

Dvajset let uspešnega delovanja 
bo naša ekipa, skupno z obiskovalci 
našega razstavnega prostora, primer-
no proslavila na spomladanskem sej-
mu dom v Ljubljani, 6. – 11. marca, 
v Steberni dvorani (hala B). Poleg 
novih toplotnih črpalk bomo razsta-

vili tudi kakovostne kamine. Jubilejno 
leto našega poslovanja bomo zaklju-
čili tako, da bomo med obiskovalci na-
šega sejemskega prostora in potenci-
alnimi kupci toplotnih črpalk, izžrebali 
nekaj dobitnikov brezplačnih zemelj-
skih kolektorjev.

Drago Škantelj
KNUT d.o.o.

Kamin Contura C520T
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V letu 2011 je v Sloveniji na novo 
obratovalo že okoli 30 kogeneracij,  ki 
sočasno proizvajajo električno ener-
gijo in toploto. Večinoma delujejo na 
principu motorja z notranjim izgore-
vanjem, v prihodnje pa se jim bodo 
mogoče pridružile tudi druge teh-
nologije. Kogeneracije so primerne 
predvsem za tiste objekte, ki imajo 
velike potrebe tako po toploti kot ele-
ktrični energiji; na primer gostišča, ho-
teli, domovi za ostarele in podobno. 
Kogeneracije, ki jih poganja utekoči-
njen naftni plin, zagotavljajo celovito 
oskrbo z energijo, saj v celoti pokrijejo 
potrebe objekta po toploti in elektriki, 

plin pa je mogoče uporabljati tudi za 
kuhanje. Prinašajo vrsto prednosti: ve-
čji izkoristek goriva, prihranke pri stro-
ških energije, z manj emisij so prijazne 
do okolja in zagotavljajo večjo neod-
visnost od  obstoječih načinov prido-
bivanja električne energije.

Uporabo utekočinjenega naftne-
ga plina so nadgradili tudi v Gostilni 
Čad, kjer so jeseni 2011 v sodelova-
nju z družbo Butan plin in podjetjem 
Energen d.o.o. zagnali kogeneracijo s 
5,5 kW moči. O novi pridobitvi smo se 
pogovarjali z lastnikom gostišča, go-
spodom Jožetom Čadom, ki  je z novo 
SPTE napravo v prvem tri mesečju nje-
nega delovanja izjemno zadovoljen.

Kdaj in zakaj ste začeli razmišljati 
o izgradnji kogeneracije?

Jože Čad, lastnik Gostilne Čad pod 
Rožnikom: »Čadovi smo v začetku 
leta 2011 spet sami prevzeli upravlja-
nje gostilne, saj je bila pred tem dana 
v najem. S soproizvodnjo sem si že-

Primer iz prakse:
S koGEnERACiJo So 
oBčUTno ZnižALi STRoŠkE 
EnERGiJE

Gostilna čad v Ljubljani je v 
preteklem letu stroške poslo-
vanja uspešno optimizirala 
z novo energetsko rešitvijo. 
do nedavnega so stroški 
energije za potrebe gostin-
skega objekta na letni ravni 
znašali dobrih 53.000 evrov. 
Z odločitvijo za soproizvo-
dnjo električne in toplotne 
energije, ki so jo realizirali 
v sodelovanju s podjetjem 
Butan plin in Energen, bodo 
stroške energije na letni 
ravni znižali kar za 10 do 15%

jože Čad, lastnik Gostilne Čad pod Rožnikom

Gostilna Čad je stroške energije s kogeneracijo na UNP znižala za dobrih 6.000 € na letni ravni.
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lel pridobiti energetsko učinkovitost 
v gostilni. Pri projektu smo sodelova-
li z Butan plinom in tega sodelovanja 
sem zelo vesel.«

Kateri argumenti so pretehtali k 
odločitvi za kogeneracijo?

Jože Čad: Gostilna je bila energet-
sko zelo potratna. Za tehnološki pro-
ces potrebujemo veliko energije, torej 
za kuhinjo, ogrevanje, toplo vodo in 
drugo. Naša kotlovnica je bila zasta-
rela, računi za elektriko so bili visoki. 
Soproizvodnja je za tak objekt zelo 
primerna, saj elektriko zdaj proizva-
jamo sami, hkrati pa tudi ogrevamo, 
zato se taka naprava, kot kažejo izra-
čuni, izplača.

Ključne karakteristike kogenera-
cije v vašem gostišču?

Jože Čad: Naša mini soproizvodnja 
ima 5,5 kW električne moči in 12,5 kW 
toplotne moči. Elektriko v celoti pora-
bimo za lastne potrebe. Če se bo iz-
kazalo za upravičeno, bomo dodali še 
eno takšno enoto.

Kdaj pričakujete, da se vam bo in-
vesticija povrnila?

Jože Čad: Izračunali smo, da se 
nam bo investicija povrnila v petih do 
sedmih letih, kar je po mojem prepri-
čanju več kot dobro. Dobrodošla je 
tudi desetletna državna obratovalna 
podpora, ki jo prejemamo.

Kakšna je življenjska doba sopro-
izvodne naprave?

Jože Čad: Uradno je sicer deset let, 
toda jaz računam, da bo zdržala vsaj 
25 let. Razen, če se bodo pojavile nove 
naprave, ki bodo boljše. Potem bomo 
razmislili o nabavi nove ali močnejše 
naprave.

Ob zagonu nove kogeneracije v Gostilni Čad (od leve): tomaž Grm, generalni direktor 
Butan plina, d.d., Marko Seršen, direktor Energen, d.o.o., in jože Čad, lastnik Gostilne Čad.
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V Gostilni Čad uporabljajo kogeneracijsko postrojenje SenerTec - Dachs SE F 5.5.

Kako zahteven se vam je zdel pro-
jekt vzpostavitve soproizvodnje?

Jože Čad: Projekt je tekel gladko 
in brez težav. Pri investiciji so nam v 
Butan plinu in podjetju Energen nu-
dili odlično tehnično in svetovalno 
podporo. Butan plin je poskrbel za 
vse v zvezi s plinom, Energen pa nam 
je dobavil naprave, naredil projekt za 
kotlovnico in vse izračune, tako ener-
getske kot ekonomske. Pomagali so 
nam tudi pri pridobivanju soglasij, ki 
jih ni malo, med njimi tudi dovoljenje, 
da smo se registrirali kot proizvajalec 
električne energije.

Kogeneracijo ste zagnali lani je-
seni. Kako ocenjujete projekt po pr-
vih treh mesecih delovanja?

Jože Čad: Imeli smo majhno ko-
tlovnico, človek bi rekel, da nič po-
sebnega. Toda prihranki, ki jih sedaj 
dobimo s kogeneracijo, so res veliki, 
kar je za nas pomembno. Še pose-
bej, ker plačujemo razmeroma drago 
elektriko.

Kje ste prvič slišali za kogenera-
cijo?

Jože Čad: Videl sem jo pred tre-
mi leti na celjskem obrtnem sejmu. 
Takrat sem preračunaval, ali bi bila 
primerna za družinsko hišo, vendar 
je prevelika. Za gostilno pa je zelo 
primerna.

Plin pa sicer uporabljate že dalj 
časa?

Jože Čad: V preteklosti je gostilna 
prešla s kurilnega olja na utekočinjen 
naftni plin. Butan plinu smo zvesti že 
več kot deset let in bomo še nadalj-
njih deset. V tem času ne bomo spre-
minjali niti energetskega vira, niti ne 
bomo šli v toplotne črpalke ali kaj 
podobnega.

Ali predvidevate, da se bo po-
raba plina z zagonom kogeneracije 
povečala?

Jože Čad: Zagotovo, toda gledano 
kot celota je to racionalna in cenejša 
rešitev. Da ne štejem podpore Butan 
plina, Energena in državne pomoči.

Državne spodbude
Pri povračilni dobi investicije lah-

ko upoštevamo tudi pridobitev držav-

ne spodbudne podpore. Električna 
energija iz kogeneracije dolgoroč-
no bistveno zmanjšuje obremenitve 
slovenskega električnega omrežja, 
zato je zagotovljena državna podpo-
ra, ki spodbuja proizvodnjo električne 
energije v kogeneracijskih sistemih. 
Podpora omogoča, da 10 let za vsako 
kWh električne energije, ki jo proizve-
dete, prejmete finančno spodbudo v 
obliki  obratovalne podpore, ne gle-
de na to, ali elektriko porabite sami, 
ali jo prodate na trgu električne ener-
gije. V primeru, da želite vso električno 
energijo predati državi pa ste za vsako 
proizvedeno kWh električne energije 
upravičeni do finančnih spodbud v vi-
šini  zagotovljenega odkupa za nasle-
dnjih 10 let.

Ekonomika investicije
Strošek plina pred investicijo -24.100 €

Strošek plina -25.146 €

Prihranek zaradi nenakupa elektrike    3.080 €

Strošek vzdrževanja      -600 €

Obratovalna podpora    4.495 €

Prihranek pri amortizaciji opreme       500 €

Skupaj -17.671 €

Prihranek pri letnih stroških energije    6.429 €

Primer dobre prakse: 
s kogeneracijo Gostilna 
Čad prihranila dobrih 
6.000 €
tehnične lastnosti

SenerTec - Dachs SE F 5.5

Nazivna moč SPTE  
(električna) 5,5 kW

Nazivna moč SPTE (toplotna) 
12,5 kW

Nazivna moč SPTE 20,5 kW

Gorivo: propan

Kotel 100 kW

Hranilnik 750 l
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Armaflex.com
Arma-Chek® Silver - kakovosten predobložen izolacijski   
sistem z vrhunskim izgledom, UV odporno površino, za   
notranje in zunanje instalacije          

•	 Kakovostna	obloga	z	atraktivnim	srebrno-sijajnim	izgledom,		
enostavna	za	čiščenje

•	 Stroškovno	učinkovit	obložni	sistem	za	dolgotrajen	prihranek	energije
•	 Zanesljiva	kontrola	kondenzacije	in	pričakovana	daljša		 	

življenska	doba
•	 Odporna	na	večino	vremenskih	in	okoljskih	pogojev
•	 Omogoča	hitro	in	enostavno	zamenjavo	 	 	 	

	 	 	
GSM: +386 41 63 59 91
mile.stanovnik@armacell.com

UČINKOVITA ZAŠČITA   
ZUNANJIH INSTALACIJ.

Arma-Chek® Silver

        
  Nova kvaliteta obloge:

dokazana UV zaščita,

vrhunski izgled.

Izolacijski sistemi v indu-
strijskih objektih morajo iz-
polnjevati različne zahteve. Z 
obložnim sistemom izolaci-
jo zaščitimo pred mehanskimi 
vplivi, vlago, umazanijo in ra-
znimi olji ter kemikalijami. Kot 
obložni material se običajno 
uporablja kovinsko zaščito, alu-
minijasto folijo ali trdo oblogo 
iz PVC. Razen tradicionalnih sis-
temov pa že nekaj časa obsta-
jajo tudi alternativne rešitve, 
obložni sistemi izdelani iz pro-
žnih materialov - steklenih vla-
ken ali gume. 

Novi materiali ne razpada-
jo, omogočajo visoko mehan-

sko stabilnost, hkrati pa zadrži-
jo visoko stopnjo prožnosti. 

Rešitev 2-v-1  za hitro 
instalacijo

Nekateri sistemi so na voljo 
tudi kot proizvodi 2-v-1, npr. to-
varniško predobloženi izolacij-
ski sistemi. Z uporabo takšnih 
proizvodov občutno prihrani-
mo čas in denar. V nasprotju 
s tradicionalnimi izolacijskimi 
materiali in oblogami, se lah-
ko predobloženi sistemi Arma-
Chek Silver in Arma-Chek D 
postavijo v enem koraku. 
Komponente Arma-Chek Silver 
so na voljo tudi kot tovarniško 

izdelana segmentna kolena in 
T-kosi. Ročna izdelava takšnih 
segmentov zahteva precej časa 
in izkušenosti. Naslednja ključ-
na prednost je neposreden stik 

obloge in izolacije, kar izključu-
je nevarnost vdora vode na teh 
točkah. 

PREdoBLožEni  
iZoLACiJSki SiSTEMi 
PRiHRAniJo čAS in dEnAR !

Info: Novi Arma-Chek 
Silver video prikazuje 
kako se fleksibilna  
obloga lahko instalira 
precej hitreje od  
tradicionalne kovinske 
obloge 
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V letih 2007 in 2008 je začel tržni 
delež toplotnih črpalk zrak/voda str-
mo naraščati. Nedvomno so razlo-
gom za povečano zanimanje med 
potrošniki botrovala tudi naslednja 
dejstva: 

 y zrak kot toplotni vir je dostopen 
vsakomur (podtalnice ali velike po-
vršine zemlje nima vsakdo na doma-
čem dvorišču),

 y enostavna montaža toplotne 
črpalke zrak/voda,

 y vse večja učinkovitost, ki se kaže 
v čedalje višjem grelnem številu pri 
tem tipu TČ

 y visoki stroški izkopa vrtine pri 

TČ voda/voda in zahtevno pridobiva-
nje dovoljenj za uporabo podtalnice, 

 y visoki stroški izkopa velike povr-
šine zemlje za zemeljski kolektor, 

 y zahtevni posegi, v že urejeno 
okolico s težkimi gradbenimi deli, za 
izvedbo zemeljskega kolektorja.

Različne meritve lahko 
uporabnika zmedejo

Toplotne črpalke zrak/voda do-
segajo vse višja grelna števila ali COP 
(Coefficient of Performance), in sicer 
med 3 in 4. Deklariranje grelnega šte-
vila je seveda v veliki meri odvisno 
od pogojev merjenja. Po standardu 
EN 14511 proizvajalci navajajo vre-
dnosti COP pri merilnem pogoju A2/
W35. Gre za pogoj, kjer je temperatu-
ra zunanjega zraka 2 °C, temperatu-
ra izhodne vode za ogrevanje pa 35 
°C. Nekateri proizvajalci v svojih ka-
talogih in ostalih promocijskih ma-
terialih deklarirajo COP, izmerjen pri 
pogoju A7/W35, kjer pa so grelna šte-
vila (COP) veliko višja in krepko prese-
gajo vrednost 4. Pri takih pogojih te 
seveda dosegajo najboljše vredno-
sti. V tem primeru gre za 5 °C tempe-
raturne razlike, saj je odvzem toplo-
te iz medija (zraka) pri 7 °C bistveno 
ugodnejši, kot odvzem iz zraka pri 2 
°C, kar pa seveda navidezno deklari-
ra boljše delovanje. Tako površno in 
poenostavljeno predstavljanje vre-
dnosti grelnih števil je za potrošnika 
seveda lahko zelo zavajajoče, zato je 
potrebna natančna preučitev vseh 
karakteristik posamezne TČ, preden 
se odločimo za investicijo.

Klasične toplotne črpalke 
so bolj učinkovite 

Proizvajalci, ki deklarirajo vredno-
sti COP pri teh pogojih (A7/W35), so 
običajno bolj znani kot proizvajal-
ci klimatskih naprav, zato jih pogo-
sto imenujemo tudi »klimaši«. Če 
podrobno pregledamo tehnične ka-
rakteristike tovrstnih toplotnih čr-
palk, lahko ugotovimo, da je COP pri 
pogoju A2/W35 občutno manjši, in si-
cer med 2,9 in 3,2; torej COP pade npr. 
z vrednosti 4,4 na 2,96 ali pa z vredno-
sti 4,35 na 3,18. Dobro je vedeti, da le 
klasične toplotne črpalke zrak/voda, 
ki imajo običajno večjo zunanjo eno-
to oz. večji uparjalnik, pri tem pogo-
ju dosegajo grelna števila od 3,4 do 
3,9. Razlika se v prvem trenutku mor-
da zdi zanemarljiva, vendar bomo kot 
uporabniki kasneje to razliko še kako 
občutili, ko se bodo pojavile nižje 
temperature. 

Proizvajalci pogosto tudi ne nava-
jajo standarda, po katerem so merje-
na grelna števila, grelne moči in vseh 
ostalih tehničnih karakteristik toplo-
tne črpalke, kar pomeni da obstaja 
možnost, da navedene vrednosti niso 
realne oziroma primerljive s tistimi, 
ki jih navajajo proizvajalci, ki vse ka-
rakteristike merijo po standardu EN 
14511, ki je veljavni evropski standard.

»Klima« ni dovolj za hladne 
zimske dni

Zunanje enote »klima« toplo-
tnih črpalk zrak/voda so vizualno 
zelo podobne klimatskim napravam. 

RESničnE  
PREdnoSTi ToPLoTniH 
čRPALk ZRAk/vodA
Mario Nikić, dipl.ing. elektrotehnike

ogrevanje s toplotnimi 
črpalkami že dalj časa 
predstavlja zanimivo in 
stroškovno izjemno ugodno 
alternativo konvencionalnim 
načinom ogrevanja. Poleg 
zahtevnejših sistemov tipa 
voda/voda in zemlja/voda 
so v zadnjem času predvsem 
popularne toplotne črpalke 
zrak/voda. Ponudba toplotnih 
črpalk, tipa zrak/voda je na 
slovenskem trgu izjemno 
velika, tudi cene postajajo 
čedalje bolj dostopne, a 
treba je vedeti, da so lahko 
razlike v delovanju  oziroma 
v resnični učinkovitosti 
glede na izvedbo in blagovno 
znamko toplotne črpalke, 
vse prej kot zanemarljive.
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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.

NOVA ENERGIJA USTVARJALNOSTI.
TOPLOTNE ČRPALKE AQUAGOR, TERRAGOR IN AEROGOR

www.gorenje.com

Ogrevanje s toplotnimi črpalkami Gorenje je zanesljivo in ekonomično, saj z njimi vaš račun za 
ogrevanje znižate kar za 60 do 75%. Vse toplotne črpalke Gorenje so uvrščene tudi na seznam 
Ekosklada za pridobitev subvencij, zato z njimi prihranite tudi do 2000€ investicijskih stroškov.

Vgrajene imajo manjše uparjalnike 
z manjšimi razmiki med lamelami. 
V primerjavi s klasičnimi črpalkami 
imajo vgrajen manjši uparjalnik, kar 
je tudi njihova glavna pomanjklji-
vost. Razmiki med lamelami znašajo 
od 2 do 2,5 mm (pri klasičnih 3,5 do 
4,5 mm) in zaradi premajhnih razdalj 
med lamelami te začnejo v pogojih 
višje zunanje vlažnosti (že pri tempe-
raturah +5 °C do -5 °C)  bistveno prej 
ledeneti. To pomeni, da morajo prej 
pričeti s procesom odtaljevanja kot 
klasične toplotne črpalke. V primerja-
vi s klasičnimi toplotnimi črpalkami je 
zaradi tega energetska učinkovitost 
na letni ravni manjša tudi za 30 %. 

Klasične toplotne črpalke zrak/
voda so dimenzionirane za pokriva-
nje potreb po ogrevanju skozi vso 
ogrevalno sezono. Ko se odločamo 
za nakup toplotne črpalke, nas zani-
ma letno grelno število oziroma ko-
liko bomo na letni ravni privarčeva-
li. »Klima« toplotne črpalke dosegajo 

visoka grelna števila pri temperatu-
rah nad 5 °C, ko pa temperatura zra-
ka pade pod ničlo, te potrebujejo za 
pokrivanje ogrevalnih potreb doda-
tne električne grelce, ki grelna števi-
la drastično zmanjšajo. Manjše kot je 
grelno število, večji so stroški ogreva-
nja, saj toplotna črpalka potrebuje za 
svoje delovanje več električne moči. 
Tudi klasične toplotne črpalke zrak/

voda imajo vgrajen električni grelec, 
vendar se ta aktivira pri temperaturah 
globoko pod 0 °C, npr. pri -10 °C ali -15 
°C, odvisno od objekta. 

Naj nižje cene ne  
zavedejo

Dejstvo je, da je nakup toplotne 
črpalke dolgoročna investicija in se 
splača le, če proizvajalec zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo toplotne čr-
palke. Najvitalnejše komponente, kot 
so npr. kompresor, uparjalnik in kon-
denzator, so zelo kakovostne in dra-
ge, zato je tudi investicija v klasično 
toplotno črpalko zrak/voda relativno 
visoka. Vendar imajo klasične toplo-
tne črpalke predvsem dolgo življenj-
sko dobo, saj so sestavljene iz materi-
alov, ki so odporni na vse vremenske 
vplive. Cene »klima« toplotnih črpal-
kah so lahko tudi nekaj tisoč evrov 
nižje, vendar je zaradi tega lahko tudi 
kvaliteta, predvsem pa učinkovitost 
takšne črpalke, postavljena pod vpra-

Toplotna črpalka 
nam mora zagotavljati  
ogrevanje skozi vso 
grelno sezono,  
zato je pomembna  
učinkovitost in  
zanesljivost toplotne 
črpalke v vseh pogojih, 
tudi pri temperaturah 
pod ničlo. 
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šaj. Stroški eventualne menjave in 
servisiranja ključnih komponent so 
lahko izredno visoki,  takrat nam nižja 
nakupna cena ne bo veliko pomenila. 

Primer:  
Primerjava COP-a pri  
različnih temperaturah 
zraka

Iz grafa je razvidno, da so »klima« 
toplotne črpalke bolj primerne za po-
krajine, kjer temperatura tudi pozimi 
ne pade pod 0 °C. Klasične toplotne 
črpalke so konstruirane za ogreva-
nje tudi v pogojih, ko so temperature 
krepko pod 0 °C, imajo večje uparjal-
nike, ki so konstruirani za optimalno 
delovanje tudi pri nizkih temperatu-
rah zraka in visoki vlažnosti. Zaradi 
ustrezne konstrukcije in izolacije so 
klasične TČ, v primerjavi s »klima« TČ, 
tudi manj hrupne.

V bivalnih prostorih naj bi  
ostala temperatura tudi v vro-
čih poletjih v mejah ugodja za 
človeka, zato hlajenje prosto-
rov postaja čedalje bolj nuj-
nost in ne razkošje. Je pa res, 
da samo z hlajenjem zraka v 
bivalnih prostorih ne dose-
žemo prijetnega ugodja če v 
bivalnem prostoru ne zago-
tovimo poleg primerne tem-
perature, še primerno čisti 
zrak, njegovo izmenjavo in 
primerno vlago. 

1. Hlajenje z lokalnimi 
napravami 

V primeru, da imamo že 
vgrajen sistem za prisilno pre-
zračevanje, lahko prigradimo 
še napravo za hlajenje zraka in 
s tem tudi v poletnem obdo-
bju zagotovimo boljše bivalne 

pogoje. V primeru, da nimamo 
vgrajenega prisilnega prezrače-
vanja, za vgradnjo centralne kli-
matske naprave  pa ni finančne 
možnosti, si lahko pomagamo z 
lokalnimi napravami. V zadnjih 
letih se je zelo razširil način hla-
jenja z deljivimi (“split”) siste-
mi, ki se največkrat uporablja-
jo za hlajenje enega prostora. 
Izraz “split” označuje naprave, 
ki so sestavljene iz notranje in 
zunanje enote. Za hlajenje ve-
čjih bivalnih prostorov pa se 
je uveljavil multi - split sistem, 
kjer je možen priklop do 5 no-
tranjih enot na eno zunanjo 
enoto. Proizvajalci so napravo 
za hlajenje ločili na dva dela in 
sicer zunanjo in notranjo enoto. 
Enoti sta med seboj povezani z 
dobro izoliranimi cevmi, po ka-
terih se pretaka hladivo. Tako je 

kompresor, ki je izvor hrupno-
sti in zračno hlajeni kondenza-
tor nameščen v zunanji enoti 
(slika 1).

V notranji enoti (slika 2), je 
nameščen uparjalnik, ventila-
tor in filter. Od notranje enote 
je potrebno odvesti vodo, ki se 
v obliki kondenza izloča na na-
pravi. Kot hladivo se uporablja R 
407 c, ki je okolju prijazen. Ker je 
uparjalnik na mestu, ki ga ohla-
jamo, govorimo torej o nepo-
srednem hlajenju. Kaj torej po-

meni neposredno hlajenje ? 
Po načinu odvoda toplote 

ločimo neposredno in posre-
dno hlajenje zraka. Če je upar-
jalnik na mestu, to je v toku zra-
ka, ki hladi prostor, govorimo 
o neposrednem hlajenju.O po-
srednem hlajenju govorimo ta-
krat, če v uparjalniku ohlajamo 
drugo sredstvo, ki je nosilec to-
plote, npr. vodo. 

Naprav, ki zrak samo hla-
dijo, kjer zraka v celoti termo-
dinamično ne obdelamo, ne 
moremo uvrščati med popol-
ne klimatske naprave. Popolno 
klimatizacijo (izmenjavo zra-
ka, vzdrževanje temperature in 

HLAJEnJE in PREZRAčEvAnJE  
PRoSToRov Z RAZLičniMi SiSTEMi

Slika 1
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vlage zraka v zaprtem prosto-
ru v mejah zaželenih vredno-
sti) lahko zagotovimo samo  z 
ustreznimi, popolnimi klimat-
skimi napravami. Z njimi lahko 
zrak v zaprtem  prostoru ogre-
vamo, hladimo, sušimo, filtri-
ramo, mešamo obtočni zrak s 
svežim in reguliramo vlažnost. 
To pomeni, da v letnem in zim-
skem času lahko zagotovimo v 
prostoru določeno temperatu-
ro zraka, primerno čisti zrak in 
tudi primerno vlažnost. 

Split sistemi omogočajo 
glavnem funkcije hlajenja in fil-
triranja zraka. Obstajajo tudi sis-
temi, ki omogočajo delno vla-
ženje zraka (v soparnih dneh).

Možna je tudi izvedba s to-
plotno črpalko, ki razen ome-
njenih funkcij omogoča tudi 
ogrevanje. Normalno lahko 
ogrevamo samo do zunanje 
temperature + 5  °C. Kakovostne 
naprave omogočajo ogrevanje 
tudi pri zunanji temperaturi - 10 
°C. Hladilne moči in grelne moči 
2 do 20 kW. Pretok zraka znaša 
od 10 do 2500 m3/h. Obstajajo 
tudi izvedbe hladilne moči od 0, 
7 do 6,5 kW, ki so namenjene za 
posamična stanovanja in indivi-

dualne zgradbe.
Obstajajo različne izvedbe 

notranjih enot in sicer:
 � stenske v enojni in multi 

izvedbi,
 � stropne kasetne,
 � stropne kanalne.
Notranje enote je zaradi 

različnih izvedb možno monti-
rati na zid (najbolj razširjena iz-
vedba), na tla, pod, strop, spu-
ščen strop ipd .Novejši sistemi 
split in multi - split so dobavlji-
vi s frekvenčno regulacijo vr-

tljajev kompresorja. Te naprave 
imajo nižjo porabo električne 
energije (do 17 odstotkov) v pri-

merjavi z ostalimi 

2. Centralni sistemi
Večje hiše lahko hladimo s 

centralnimi hladilnimi sistemi, 
ki jih sestavlja hladilnik vode 
(lahko zunaj ali v kleti) in ven-
tilatorski konvektorji v posa-
meznih prostorih. Ventilatorski 
konvektor tako nadomesti ra-
diator in deluje povsem sa-
mostojno (samostojna regula-
cija temperature v prostoru). 
Konvektorje lahko priključimo 
na  toplovodni kotel ali toplo-
tni prenosnik, da lahko pozimi 
tudi grejejo. V tem primeru go-
vorimo o centralnem ogrevanju 

in hlajenju.
Prednosti vodnega sistema:

 � manjša poraba električ-
ne energije za konvektorje v 
primerjavi z lokalnimi klimat-
skimi napravami zaradi krajših 
razvodov),

 � sistem dopušča posto-
pno dograjevanje oziroma 
širjenje,

 � zmanjšanja možnost iz-
gube hladilnega sredstva v pri-
merjavi s freonskimi sistemi,

 � možnost uporabe  
dvocevnega sistema za gretje 
in hlajenje in s tem znižanje 
stroškov, 

Slika 2

 � posegi na fasadi niso 
potrebni.

Sistem ima tudi pomanjklji-
vosti: izkoristek sistema je slab-
ši zaradi posrednega hlajenja. 
Izvedba je zaradi obsega opre-
me tudi dražja.

3. Povezava  
ogrevalnega sistema z 
prezračevanjem

Pri sodobnih zrakotesnih 
stavbah je nekontrolirana iz-
menjava zraka skozi netesna 
mesta zmanjšana na minimum. 
Prostore je potrebno iz higi-
ensko - zdravstvenih razlogov 
redno in pravilno prezračeva-
ti. Tako prihaja do problema, 
kako v bivalne prostore dovesti 
ustrezno količino svežega zra-
ka. Vendar tudi zunanji zrak po-
gosto ni dovolj čist, posebej v 
mestih kjer vsebuje veliko pra-
šnih delcev. 

Naravno prezračevanje ozi-
roma intenzivno zračenje pro-
storov lahko zagotovimo z od-
piranjem oken. V enakomernih 
časovnih intervalih (na primer 
vsake tri ure) odpremo za kra-
tek čas (5 - 10 min) okna na ste-
žaj. V tem času znaša izmenjava 
zraka med 9 in 15 krat na uro, 
kar pomeni, da se celotna ko-
ličina zamenja v 4 - 8 minutah. 
Ker takšno prezračevanje pov-
zroča velike toplotne izgube, je 

prisilno prezračevanje dejansko 
edini način, da lahko zagotovi-
mo zadostno oziroma načrto-
vano število izmenjav zraka v 
bivalnih prostorih. Predpogoj 
za izvajanje prisilnega prezra-
čevanja pa je seveda učinkovi-
to tesnjenje oken v zgradbi. V 
nizkoenergijskih hišah je pa ta-
kšen način edini učinkovit na-
čin prezračevanja. V prispevku 
je opisan sistem prezračevanja 
in ogrevanja, s katerim koristi-
mo toploto odpadnega zraka in 
tako znatno zmanjšamo toplo-
tne izgube.

3.1. Izkoriščanje 
odpadne toplote 
prezračevanja

Eden od novejših sistemov, 
ki povezuje prezračevanje in 
ogrevanje objekta je prikazan 
na sliki 3. Sistem se sestoji iz 
stenskega plinskega kondenza-
cijskega kotla in prezračevalne 
naprave. Celoten sistem je gra-
jen tako, da je možno izkoristi-
ti tudi odpadno toploto prezra-
čevanja oziroma je omogočeno 
vračanje toplote izstopnega 
zraka nazaj v prezračevalni sis-
tem. Takšne sisteme prezrače-
vanja z vračanjem toplote ime-
nujemo prezračevalni sistemi z 
rekuperacijo toplote. Osrednji 
del sistema predstavlja komora 
za pripravo zraka. Sveži zunanji 

Slika 3

Nadaljevanje članka na 49. strani
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Proizvajalec Mepa ima 
v svojem programu celotno 
paleto montažnih sistemov. 
Linija Unimont je namenjena 
masivni vgradnji, linija Varivit 
pa masivni ali suhi vgradnji. 
Elementi so na voljo v raz-
ličnih vgradnih višinah in z 
različnimi splakovalniki, ki 
omogočajo proženje spredaj 
ali zgoraj. Poleg standardnih 
elementov za bideje, umival-
nike, pisoarje in viseče školjke 
so v proizvodnem programu 
tudi kotni elementi, element 
z ventilatorjem in element 
z odzračevanjem. Ponujajo 
tudi rešitve za gibalno ovirane 
osebe. 

1. Možnost izbire  
metode splakovanja

Izdelek omogoča tri načine 
splakovanja. Izbira metode 
splakovanja se določi z aktivir-
no tipko. 

2. Nastavljiva  
splakovalna količina

Količina splakovalne vode 
je tovarniško nastavljena na 
6/3,5l. Pri problematičnih od-
tokih se lahko poveča na 7,5/4l.  

3. Enotna notranjost
Ne glede na način aktivira-

nja in izbiro tehnike splakova-
nja, je notranjost kotlička ve-
dno enaka. To omogoča hitro 
in učinkovito servisiranje. 

4. Dostopna 
elektronika

Iz programa Sanicontrol 
so na voljo tehnično dovršene 
rešitve za dostopno proženje 
aktivirne tipke. 
5. Enostavna in hitra 
montaža

Priključek za vodo s kotnim 
ventilom in fleksi cevjo je že 
vgrajen. Montaža je (zaradi 
visoke stopnje predmontaže in 

pametne kombinacije pokrivne 
plošče in vzvodnega mehaniz-
ma) enostavna in hitra. 

6. Enostavno  
vzdrževanje

Kljub majhni aktivirni 
tipki je zagotovljen enostaven 
dostop do sestavnih delov. 
Vzvodni mehanizem je vgrajen 
v prozorni pokrivni plošči, kar 
omogoča lažji dostop v notra-
njost, ko to ploščo odstranimo. 
Fleksi cev, polnilni in odtočni 
ventil je možno zamenjati ne-
odvisno in brez orodja. 

7. Sodobne aktivirne 
tipke

Izbirati je možno med 
aktivirnimi tipkami Star, Sun in 
Orbit. Na voljo so standardne 
tipke iz umetne mase, izvedba 
v žlahtni kovini ali v modnem 
steklu.  

8. Protihrupna zaščita
Brezšumne naprave so 

bistven znak udobja v hiši. 
Splakovalnik A31 dosega 
standarde, zahtevane po DIN 
4109 in VDI 4100 (pri posamezni 

montaži). 

PodoMETni SPLAkovALnik 
MEPA SAniConTRoL A31
Tehnologija na najvišjem nivoju.
Nov podometni splakovalnik je popolnoma predpripravljen  
za montažo in se ga zato namesti hitro ter enostavno. Odlikujejo ga visoko 
kvalitetne komponente in zelo nizka šumnost.

Možnost izbire metode splakovanja

Nastavljiva splakovalna količina

Enostavno 
vzdrževanje

Enotna notranjost

Enostavna in hitra montaža
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Cilji
Evropska unija je v začetku leta 2007 določila cilj, ki je 

znan kot 20-20-20. S tem ciljem se je zavezala, da bo do leta 
2020 za 20 % izboljšala energetsko učinkovitost, za 20 % po-
večala izrabo obnovljivih virov energije in za 20 % zmanjša-
la emisije ogljikovega dioksida. Cilj Evrope je postal tudi cilj 
Slovenije, s to razliko, da mora Slovenija do leta 2020 pove-
čati izrabo obnovljivih virov energije za 25 % v končni rabi 
energije. Vprašanje je, kako doseči vse tri cilje. Vsekakor je 
najbolj smiselno, da začnemo pri energetski učinkovitosti 
stavbe in uporabi fosilnih goriv, kajti na ta način neposre-
dno zmanjšujemo primarno rabo energije in emisije ogljiko-
vega dioksida ter posredno povečujemo delež obnovljivih 
virov energije v skupni rabi končne energije. Pot za dosego 
zastavljenega cilja glede izrabe obnovljivih virov energije 
je lahko enostavna in preprosta - potrebno je izkoristiti čim 
več sončne energije, ki je ne-izčrpljivi trajnostni vir energije. 
Sončna energija, ki pade na Zemljo, je 8.000-krat večja od 
vse letne rabe energije na zemlji za vse namene. Povprečno 
sončno obsevanje v Sloveniji znaša preko 1.200 kWh/m2.

Exsergija
Po Rantovi (dr. Zoran Rant, profesor na Univerzi v 

Ljubljani) teoriji je znano, da je energija sestavljena iz aner-
gije in eksergije, ter da ima le slednja sposobnost prehajanja 
iz ene oblike energije v drugo obliko. Energija, ki je neome-
jeno pretvorljiva v druge oblike energij, je na primer elek-
trična energija, energija, ki je omejeno pretvorljiva v druge 
oblike energij, je na primer toplota, in energija, ki ni pretvor-
ljiva, je na primer notranja energija okolice, kar pomeni, da 

je energija okolja sestavljena samo iz anergije, delež ekser-
gije je enak nič. Pri energiji poznamo energijski izkoristek, 
pri eksergiji pa eksergijski izkoristek. V primeru ogrevanja 
je eksergijski izkoristek tem večji, čim manjša je tempera-
turna razlika med virom toplote za ogrevanje in okoljem. 
Tehnologija, ki ima trenutno največji eksergijski izkoristek 
pri ogrevanju, je tehnologija UseSUN. Za ogrevanje s teh-
nologijo UseSUN se uporablja temperatura 20 ˚C, medtem 
ko je pri drugih sistemih za ogrevanje potrebna temperatu-
ra 50 ˚C in več, včasih tudi 900 ˚C. V nadaljevanju je opisano 
osnovno delovanje sistema.

Delovanje
Tehnologija UseSUN uporablja sončno energijo za ogre-

vanje in hlad zemlje za hlajenje nizkoenergijskih stavb. 
Sončna energija se v poletnem času preko sprejemnikov 
sončne energije pretvarja v toploto, ki se skladišči v sezon-
skem hranilniku toplote. V fasadi stavbe je vgrajena toplo-
tna zapora oziroma aktivni ovoj zgradbe, v kateri je medij s 
temperaturo med 16 ˚C in 20 ˚C. 

Ustrezna temperatura v toplotni zapori se v zimskem 
času zagotavlja iz sezonskega hranilnika toplote. Osnovna 
naloga toplotne zapore v zimskem času je, da prepreči to-
plotne izgube iz notranjosti stavbe proti okolju in da se v 
stavbi zagotovijo primerni bivalni pogoji.

V poletnem obdobju se isti sistem uporablja za hlaje-
nje stavbe. Ustrezno temperaturo za hlajenje v poletnem 
času, ki se v toplotni zapori giblje med 16 ˚C in 18 ˚C, se lah-
ko zagotovi iz zemlje, ki ima v globini 2 metrov precej kon-
stantno temperaturo (med 8 ˚C in 12 ˚C) ali pa z drugim ob-

EnERGiJA, EXSERGiJA  
in okoLJE
mag. Milan Šturm, dr. Simon Muhič, Matej Dulc
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novljivim virom energije za hlajenje. Proizvodnja toplote je 
možna s sprejemniki sončne energije, ki imajo vgrajene cevi 
pod strešno kritino, selektivnimi ploščatimi ali vakuumski 
sprejemniki sončne energije. Toploto, pridobljeno iz spre-
jemnikov sončne energije, lahko shranjujemo v sezonskem 
zemeljskem hranilniku toplote pod stavbo ali zraven stav-
be, ki je bočno tudi toplotno izoliran do globine dveh me-
trov, v sezonskem zemeljskem hranilniku toplote ob stavbi, 
ki je toplotno izoliran z vseh strani proti okolju ali pa v po-
sebnih sezonskih hranilnikih toplote, ki imajo poseben ma-
terial za hranjenje toplote, kot je npr.: material RUBITHERM 
ali podobno.

Referenčni objekt
Prvi referenčni objekt z opisanim sistemom je bil zgrajen 

v letu 2009 v Murski Soboti. Objekt je zgrajen kot montažni 
nizkoenergijski objekt. Na zunanji steni je 12 cm toplotne 
izolacije, na strehi 20 cm in na tleh 20 cm. Toplotna preho-
dnost oken je 1,09 W/m2K. Povprečna toplotna prehodnost 
objekta je 0,22 W/m2K. Objekt ima 220 m2 bivalne površine. 
Potrebna toplotna moč za ogrevanje je 18 W/m2 in za hla-
jenje 10 W/m2. Letna specifična potrebna toplota za ogre-
vanje je 24 kWh/m2.

Glavni elementi so cevi, dve frekvenčni črpalki, dva fre-
kvenčna ventilatorja, mešalni ventili in protitočni sistem vra-
čanja odpadne toplote po sistemu cev v cevi.

Za zbiranje in hranjenje sončne energije je vgrajenih 
preko 3.500 metrov cevi. Za sistem toplotnih zapori je na 
zunanji strani fasade in podstrešju vgrajenih 2.000 metrov 
cevi. Za zagotavljanje potrebnega hladu v poletnem času 
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je v zemlji vgrajenih še dodatnih 800 metrov cevi, ki deluje-
jo kot zemeljski kolektor. Cevi so iz Pex-b/Al/Pex-b in notra-
njega premera 18 mm. V ceveh je mešanica glikola in vode. 
Skupna količina mešanice v ceveh je 1 m3. Sistem prezrače-
vanja, ki je sestavljen iz dveh cevi (cev v cevi), je dolžine 110 
metrov. Zunanja cev ima premer 250 mm, notranja 180 mm. 
Vgrajena ventilatorja omogočata 450 m3 izmenjave zraka 
na uro. Za namen spremljanja in upravljanja je bilo name-
ščenih tudi preko trideset temperaturnih tipal in krmilnik. 
Celotni sistem je možno spremljati tudi preko svetovnega 
spleta, kot prikazuje zgornja slika na desni strani.

Numerična analiza temperaturne  
porazdelitve

Za namene preverjanja temperaturne porazdelitve in 
toplotnega toka skozi steno v primeru toplotne zapore 
in brez nje, je bila izvedena tudi 2D numerična simulacija. 
Stena, ki je bila simulirana, je bila sestavljena iz notranjega 
ometa, glavne lesene konstrukcije, toplotne zapore, toplo-
tne izolacije in zunanjega zaključnega sloja. Numerični mo-
del stene je bil pripravljen s toplotno zaporo in brez toplo-
tne zapore. Toplotni tok skozi steno je popisan z enačbo:

kjer je ρ gostota, h entalpija, k toplotna prevodnost, T 

temperatura,  povprečna hitrost in Sh vir toplote. Prvi, levi 
del, enačbe predstavlja konvekcijo toplote na steno, drugi, 
desni del enačbe, pa predstavlja prenos toplote skozi steno. 
Za namen numerične analize so bili določeni tudi robni po-
goji, kot je temperatura notranje in zunanje stene, toplotna 
prestopnost na steno in toplotna prevodnost materialov 
stene ter temperatura medija v ceveh toplotne zapore.

Numerična analiza je pokazala, da je toplotni tok iz no-
tranjosti proti okolju brez toplotne zapore 3,23 W/m2, pri 
notranji temperaturi 22 ˚C in zunanji temperaturi pa -1 ˚C. 
V primeru povprečne temperature medija v toplotni zapo-
ri 10 ˚C, je toplotni tok iz notranjosti stavbe proti toplotni 
zapori 6,65 W/m2. V tem primeru je toplotni tok praktično 
dvakrat večji kot v primeru brez toplotne zapore. Če želimo, 
da je toplotni tok iz notranjosti proti toplotni zapori enak 
nič, mora biti v toplotni zapori medij s povprečno tempe-
raturo 22 ˚C. V tem primeru je toplotni tok od toplotne za-
pore proti okolju 7,08 W/m2. Porazdelitev temperature s to-
plotno zaporo prikazuje spodnja slika pri temperaturi 10 ˚C 
in 22 ˚C.

Pri numerični analizi so bile upoštevane samo toplotne 
izgube skozi steno, niso bili upoštevani notranji ali zunanji 
dobitki.

Zaključek
Opisana tehnologija 100 % izpolnjuje zaveze Slovenije 

do okoljskih in energetskih ciljev, ki jih zahteva Evropska 
skupnost. Poleg tega, da omenjena tehnologija pri ogreva-
nju deluje na minimalni možni temperaturi, ki še zagota-
vlja normalne pogoje v stavbi, lahko izkorišča tudi do 100 % 
obnovljive vire energije, in sicer največ sončne energije, za 
ogrevanje, pripravo STV, hlajenje in centralno prezračeva-
nje, če se vgradi še sončno elektrarno moči 3,5 kW za pokri-
vanje porabe električne energije za delovanje črpalk ali pa 
pomožno ogrevanje s toplotno črpalko.

V tem primeru postane stavba tudi energetsko neodvi-
sna in v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja, 
se emisije ogljikovega dioksida v gospodinjstvu na leto 
zmanjšajo za več kot 4 tone.

Toplotna zapora +10 ˚C Toplotna zapora +22 ˚C
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Od nekdaj je bila dobra klima s 
primerno vlažnostjo osnova za zdra-
vo življenje in dobro počutje v bival-
nih prostorih, še posebej sedaj, ko gre 
tehnologija materialov za gradnjo hiš 
v smeri čim večje tesnosti hiš ter čim 
manjših toplotnih izgub. V ta namen 
je pri novogradnjah in kompletnih 
adaptacijah hiš nuja vgraditi prezra-
čevalni sistem z rekuperacijo toplote.

Možnosti vgradnje  
prezračevalnih sistemov

Na trgu je veliko prezračevalnih 
sistemov različnih proizvajalcev, ven-
dar pa vse ne zadostujejo vsem potre-
bam zahtevnih kupcev. Pomembna 
lastnost prezračevalnih naprav je eno-
stavno in uporabniku prijazno upra-
vljanje ter različne možnosti vgradnje.

Rekuperatorji, danskega proizva-
jalca Dantherm, imajo prav to. Več 
različnih načinov vgradnje in enostav-
no, uporabniku prijazno upravljanje. 
Lahko so vgrajeni vertikalno ali hori-
zontalno. Omogočajo montažo ele-
ktričnega pred-gretja in po-gretja z 
električnimi grelci. Prav tako omogo-
čajo gretje ali hlajenje preko toplo-

tnega izmenjevalnika, priklopljenega 
na geotermalno sondo ali toplotno čr-
palko kot vir toplote ali hladu. 

Regulacija prezračevalnih 
sistemov

V današnjem času se naprave is-
tega cenovnega razreda razlikujejo 
predvsem v regulaciji in uporabniku 
prijazni uporabi. Prezračevalni siste-
mi imajo žične daljinske upravljalnike 
z nadgradnjo na brezžične. Osnovna 
regulacija Danthermovih rekupera-
torjev je žična in omogoča nastavlja-
nje avtomatskega ali ročnega prezra-
čevanja direktno na rekuperatorju, z 
možnostjo by-pass modula. Kot doda-
tek k rekuperatorju lahko uporabnik 
namesti brezžični daljinski upravljal-
nik, s prikazom vseh štirih tempe-
ratur v ceveh in indikacijo vlažnosti 
prostora. 

PREZRAčEvALni SiSTEM 
dAnTHERM

Več o prezračevanju na  
Sejmu DOM – 
Gospodarsko razstavišče  
6. - 11.3. 2012

Brezžični daljinski upravljalnik

HCV 3 – Vertikalna montaža

toplotne črpalke in prezračevalne naprave
y koaksialni izmenjevalnik v 25 l  
 zalogovniku
y vrhunski krmilnik Siemens
y učeča vremenska regulacija
y krmiljenje plinskega/oljnega kotla
y krmiljenje dveh direktnih in enega  
 mešalnega kroga

y visoka učinkovitost do 95%
y certifikat za pasivne hiše
y CO

2
 senzor (opcijsko)

y povezljivo z toplotno črpalko

tel: 01 438 39 15
www.dines.si
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Vsi si želimo svež zrak v bivalnih 
ali poslovnih prostorih in sočasno čim 
manjšo porabo energijo za pogon ter 
delovanje klimatske naprave. Kako to 
dosežemo ni vprašanje za milijon do-
larjev, ampak enostavno vprašanje za 
strokovnjake, ki se ukvarjajo z načr-
tovanjem in izdelovanjem klimatskih 
naprav. Kolektor Koling, finalist slo-
venske gazele 2011, je vodilno sloven-
sko podjetje za načrtovanja, razvoj 
in izdelavo klimatov. Podjetje je del 
mednarodnega koncerna Kolektor, ki 
povezuje skoraj 30 podjetij po celem 
svetu. 

Dobro načrtovanje zniža 
stroške investicije tudi do 
30 odstotkov

To je premisa, ki velja pri vsakovr-
stnem načrtovanju. Pri načrtovanju 
investicije v klimatsko napravo mo-
ramo upoštevati mnoge pravilnike, 
standarde in zakone, ki predpisujejo 
pogoje ugodja ter s tem doseganje 
parametrov, kot so temperatura vla-
ga, čistost, količina, gibanje in kvali-
teta zraka.

Današnja tehnologija in spoznanja 
glede visoke kvalitete dobrega zraka 
so enostavna - najkvalitetnejša je 100 
odstotna izmenjava prostorskega 
zraka s svežim, ustrezno pripravlje-
nim zrakom, kar pa ima za posledico 
veliko porabo električne ter toplotne 
energije. Vendar to ne drži, če zna-
mo izbrati pravo klimatsko napravo in 
pravega izvajalca, ki ima preverjene 
reference ter usposobljeni strokovni 
kader, ki načrtuje in izdeluje klimate. 

Katere sisteme mora  
vsebovati klimatska  
naprava, da omogoča  
visoko kakovost zraka  
in ni energetsko potratna? 

Da bi znatno zmanjšali porabo 
energije mora oz. naj bi klimatska na-
prava vsebovala:

Sistem za tako imenovano adi-
abatsko hlajenje povratnega zraka 
z dvojnim ploščnim rekuperatorjem. 
Gre za hlajenje s pomočjo izhlapeva-
nja vode.  Princip je enak tistemu, ki 
so ga že stari Grki uporabili za hlaje-
nje vina v vrčih, prepojenih z vodo, 
kjer je hlapenje vode povzročilo ohla-
jevanje vina.

integrirani kompresorski sis-
tem za sušenje in hlajenje svežega 
zraka. Ta omogoča doseganje nižjih 
temperatur vpihanega zraka in pred-
stavlja dodano pomoč sistemu za 
adiabatsko hlajenje. Kombinacija adi-
abatnega hlajenja in kompresorja zni-
ža porabo električne energije do 20 
odstotkov. 

inteligentna elektronska regu-
lacija nam omogoča poljubno pro-
gramiranje prezračevanja ter nasta-
vitve režimov ob povečanju zunanjih 
temperatur, vlažnosti zraka, itd. 

Sindrom bolne zgradbe
Klimatske naprave, ki imajo in-

tegrirane naštete sisteme, so na-
menjene predvsem prezračevanju 
prostorov, kjer se zadržuje večje šte-
vilo ljudi, kot na primer: konferenč-
ne dvorane, predavalnice, gledališča, 
kinodvorane, športne dvorane, tr-
govski centri, pisarniški prostori, itd. 
Tovrstne klimatske naprave zagota-
vljajo visoko kvaliteta prostorskega 
zraka in posledično se tako izognemo 
slabemu počutju ljudi oziroma feno-
menu, ki je poznan pod izrazom sin-
drom bolne zgradbe (SBS- sick bul-
ding syndrome).

Svetovna zdravstvena organiza-
cija ugotavlja, da je kar 30 odstot-
kov vseh zgradb na svetu povezanih 
s sindromom bolnih zgradb. Ta je po-
sledica nizke kvalitete zraka v zaprtih 
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 ter okus občutkov. 

Zdravje in dobro počutje ljudi ter 
energetska učinkovitost naj bodo 
vaši glavni presojevalci odločitve, ka-
tero klimatsko napravo boste kupili in 
katerega načrtovalca klimatskih na-
prav boste najeli.  

kAJ So  
kRiTERiJi EnERGETSko vARčnE 
kLiMATSkE nAPRAvE?

Kolektor Koling – klimatske naprave

Trije gradniki energetsko 
učinkovite klime: 

 � Sistem za adiabatsko  
 hlajenje z rekuperatorjem

 � Integrirani kompresorski  
 sistem

 � Inteligentna elektronska  
 regulacija 
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Varčna klimatska naprava 
Elektro Primorska – primer 
dobre prakse 

Klimatska naprava v poslovni 
zgradbi Elektro Primorska  ima vgra-
jene vse potrebne elemente in na-
predne funkcije za doseganje zahte-
vanih prostorskih klimatskih razmer 
ter regulacijo avtonomnega obrato-
vanja. Klimatska naprava zajema na-
slednje funkcije: transport zraka, fil-
tracija, izkoriščanje odpadne toplote, 
indirektno adiabatsko hlajenje, ogre-

vanje, hlajenje in sušenje s hladilnimi 
kompresorji. 

Ohišje klimatske naprave 
mora zagotavljati ustrezen 
dostop vzdrževalcem in 
ne sme imeti toplotnih 
mostov

Energetsko visoka učinkovita za-
snova klimatske naprave zahteva tudi 
kvalitetno in energetsko nepotratno 
ohišje naprave. Ohišje klimatske na-
prave je izdelano na osnovi priporočil 
SIST EN 1886. Izdeluje se ga iz okvirja, 
ki ga sestavljajo posebni aluminijasti 
profili brez toplotnih mostov, takšnih, 
kjer je zunanji del profila z izolator-
jem ločen od notranjega dela alumi-
nijastega profila in prav tako toplotno 
neprevodnih vogalnikov. V ohišje kli-
matske naprave so vgrajeni dvosten-
ski pokrovi, debeline 50 mm.

Kvalitetno izdelano ohišje ima 
ravne in gladke notranje površine 
oz. higiensko prijazno konstrukcijo, 

kar omogoča enostavno ter prijazno 
vzdrževanje naprave, ob lahkem do-
stopu do vseh vgrajenih funkcijskih 
komponent.

Zaradi vgrajenih visoko kvalitetnih 
materialov, predvsem v smislu korozij-
ske zaščite (praškasto barvanje, nerja-
veči materiali), zagotavljamo dolgo ži-

vljenjsko dobo naprav.
Pokrovi prav tako nimajo toplo-

tnih mostov, zunanja pločevinasta 
stena pokrova je z izolatorjem ločena 
od notranje pločevinaste stene.

Med stenama pokrovov in vrat se 
nahaja negorljiva toplotna izolacija z 
gostoto ρ=100 kg/m3.

Objekt Elektro Primorska, kjer imajo  
instalirane energetsko varčne klimatske naprave 
(Foto: Kolektor Koling )

Prerez profila Al in 
pokrovov klimatske 
naprave
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Požarna odpornost izolacije ustre-

za razredu A1 po DIN 4102.  

Glavni funkcijski sklopi 
naprave

 � Klimatska naprava je sestavlje-
na iz večjih funkcijskih sklopov, naj-
pomembnejše so: 

 � ventilatorski enoti za dovod in 
odvod zraka s frekvenčno regulacijo;

 � dvojni ploščni rekuperator za 
izkoriščanje odpadne toplote za 
ogrevanje;

 � pršna enota za adiabatsko hla-
jenje povratnega zraka, ki skupaj z 
dvojnim ploščnim rekuperatorjem 
izkorišča odpadno toploto (hlad) za 
hlajenje;

 � kompresorski sistem hlaje-
nja zraka (zvezna regulacija hladilne 
moči);

 � kompresorski sistem sušenja 
zraka z izkoriščanjem odpadne kon-
denzacijske toplote;

 � električni stikalni blok z DDC kr-
milnikom za avtomatsko vodenje in 
nadzor, z elementi regulacije (senzor-
ji stikala, regulacijski ventili, pogoni,..)

Režimi delovanja  
klimatske naprave so  
podrejeni željam  
naročnika kupca

Klimatska naprava ima več mo-
žnih režimov delovanja, ki pa so izva-
jajo glede na nastavitve regulacije in 
sicer v smislu varčevanja energije ter 
komfortnega stanja zraka v prostoru.

 � Ogrevanje svežega zraka v zim-
skem času,  z izkoriščanjem toplote 
odpadnega zraka, s pomočjo dvojne 
ploščne rekuperacije in potrebnim 
dogretjem preko dodatnega lamelne-

ga grelnika (temperaturni izkoristek je 
več kot 75%).

 � Hlajenje svežega zraka z upora-
bo pršnega –adiabatskega hlajenja 
povratnega zraka poteka preko dvoj-
ne ploščne rekuperacije. Na ta način 
dosežemo zelo visok prihranek ener-
gije za hlajenje. Za doseganje potreb-
ne temperature vpiha je uporabljen 
dodatni kompresorski sistem hlajenja 
z zvezno regulacijo hladilne moči (di-
gital scroll hermetični kompresor).

 � Sušenje zraka je funkcija, ki je 
dosežena z dodano vgrajenim kom-
presorskim hlajenjem (regulacija ON/
OFF), ki preko vodnega kondenzator-
ja izkorišča kondenzacijsko toploto za 
potrebno ogrevanje osušenega zraka.

 � Naprava omogoča tudi pre-
zračevanje v režimu prostega hlaje-
nja (ugodna zunanja temperatura) in 
obratovanje v režimu obtoka – toplo-

zračno ogrevanje.

Glavne prednosti, ki jih 
občutijo uporabniki, poleg 
izredno visokega izkoristka 
prenosa toplote iz  
odpadnega zraka, so: 

 � izredno nizki stroški obratovanja 
in vzdrževanja

 � naprava je zasnovana tako, da 
jo je enostavno vnesti in postaviti v 
strojnico

 � zaščitena je z notranje in zuna-
nje strani s plastičnim pokrivnim na-
nosom, ki zagotavlja visoko korozijsko 
odpornost ter zaščito pred ostalimi 
vplivi (vodni kamen, čistila), kar zago-
tavlja dolgo življenjsko dobo. 

 � z uporabo visoko učinkovite 
dvojne ploščne rekuperacije doseže-
mo temperaturni izkoristek vračanja 
odpadne  toplote več kot 75%;

 � indirektno adiabatsko-pršno 
hlajenje zagotavlja znaten prihranek 
energije za hlajenje zraka;

 � v sestavi klimatske naprave je di-
rektni hladilni sistem za hlajenje z di-
gital scroll-kompresorjem, direktnim 
uparjalnikom in zračno hlajenim kon-
denzatorjem (zvezna regulacija hla-
dilne moči );

 � uporabljeno hladilno sredstvo 
za hlajenje z direktno ekspanzijo je 
okolju prijazen freon R 407 C;

 � posebnost te naprave je upora-
ba dodatnega kompresorskega hla-
jenja za doseganje funkcije sušenja 
zraka  z uporabo odpadne kondenza-
cijske toplote;

 � naprava s pomočjo elektronske 
regulacije omogoča avtomatsko de-
lovanje in izbiro režima obratovanja, 
v odvisnosti od zunanjih pogojev ter 
obremenitev;

 � naprava ima integriran električ-
ni stikalni blok z elektronsko regulaci-
jo in kabelsko povezavo vseh porabni-
kov ter regulacijskih elementov;

 � naprava ima vgrajen ethernetni 
krmilnik, ki se lahko priključi-integri-
ra direktno na obstoječo računalniško 
mrežo - nadzorni sistem. 

Branko Gabrič, Izvršni direktor 
klimatskih naprav in prezračevanja

Kolektor Koling

Detajl energetsko varčnega ohišja klimatske 
naprave

Energetsko varčna klimatska naprava v strojnici. 
Foto: Kolektor Koling

Pri predstavljeni  
klimatski napravi je v znatni 
meri zmanjšana:

 � Investicija v ogrevanje,  
 hlajenje in vlaženje.

 � Amortizacija zaradi  
 velikega prihranka   
 energije
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Kot prvi v Sloveniji vam ponujamo 
Heat Pipe kolektorje, ki zaradi svoje 
zasnove omogočajo učinkovito de-
lovanje pri vodoravno položenih va-
kuumskih ceveh. Vsi ostali Heat Pipe 
kolektorji za svoje delovanje potrebu-
jejo minimalno 150 naklon. Za instala-
cije na balkonske ograje tako do sedaj 
ni bilo učinkovitega Heat Pipe kolek-
torja, saj bi s krajšanjem vakuumskih 
cevi in s tem posledično zmanjševa-
njem absorberja na eni cevi bistveno 
zmanjšali učinkovitost kolektorja. Z 
novim GreenLand Systems kolektor-
jem, pa lahko uporabimo normalne, 

2m dolge vakuumske cevi premera 
100mm in s tem ohranimo zelo velik 
absorber na enem HP. Povečali smo le 
debelino stekla, tako da je kolektor se-
daj še odpornejši na udarce. Tako smo 
uspeli ohraniti učinkovitost 8 cevne-
ga kolektorja tudi pri tem balkonskem 
kolektorju.

S tem kolektorjem se odpirajo 
mnoge možne postavitve na balkon-
skih ograjah, fasadi, strehi z orientaci-
jo slemena v smeri S-J in še v mnogih 
drugih primerih.

RS, Bio Planet

novoST!
koLEkToRJi Z vodoRAvniMi 
CEvMi- HEAT PiPE So žE nA 
voLJo

Za vse dodatne  
informacije nas pokličite 
na telefonsko številko  
01 5240 320.

zrak se filtrira in ogreva s pomo-
čjo odpadnega zraka ali s toplo-

to iz sistema za ogrevanje. 
Naprava kot vir toplote upo-

rablja vodo iz sistema ogreva-
nja. Zato je najprimernejše, če 
je postavljena čim bližje kotlu, 
celoten sistem pa na podstreš-
ju. Rekuperacijo toplote se vrši 
s toplotnim prenosnikom, ki za-
gotovi prenos dela toplote z od-
padnega zraka na sveži zrak. V 

povprečju lahko z rekuperaci-
jo ponovno uporabimo do 70 
% toplote in s te zmanjšamo 
porabo energije za ogrevanje 
na polovico. Lamelni alumini-
jasti toplotni prenosnik je gra-
jen tako, da pri prenosu toplo-
te ostajata zračna tokova med 
seboj ločena, zato se absolutna 
vlažnost tokov ne spreminja. 
Celoten sistem prezračevanja 
poleg prenosnika, sestavljajo še 

dva ventilatorja, kanali, vstopne 
in izstopne odprtine ter zračni 
filtri, skozi katere potujeta oba 

zračna tokova.
V napravi pripravljen zrak 

se po kanalskem razvodu vodi 
do bivalnih prostorov (dnevna 
soba, spalnica) v katere vstopa 
skozi prezračevalne odprtine. Iz 
teh prostorov se zrak prosto gi-
blje skozi hodnike do prostorov, 
kjer je potrebno zračenje (npr. 

kuhinja, sanitarije). Od tod se-
salni ventilator sesa zrak skozi 
izstopne sesalne odprtine na-
zaj v napravo kjer svojo toploto 
odda svežemu zraku. Na strani 
vstopnega zraka je vgrajen tudi 
sistem zaščite pred zmrzova-
njem, na poti ohlajenega zraka 
pa je nameščen lovilec izločene 
vodne pare. Delovanje naprave 
oziroma ventilatorjev ureja re-
gulacijska enota s tipali.     (k.g) 

HLAJEnJE in PREZRAčEvAnJE PRoSToRov  
Z RAZLičniMi SiSTEMi

 Nadaljevanje članka 39. strani
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kanali za vpih in sesanje. Posku-
sno so postavili pilotsko napra-
vo Komfovent RECU 450 VE, ka-
pacitete 450 m3/h, dobavitelja 
AGREGAT d.o.o. To je sodobna 
naprava, z visokim izkoristkom 
rekuperacije – 92 %, opremlje-
na z EC motorji za brezstopenj-
sko regulacijo vrtljajev, poraba 
moči je skromna: 20W – 120W 
(Slika 1). V odvisnosti od razpo-
ložljivega prostora so ponekod 
instalirane stenske, ponekod pa 
stropne enote. Zaradi zmanjša-
nja emisij hrupa in estetskih ra-
zlogov je bila izvedena tudi pro-
tihrupna obloga iz IVERAL plošč 
ter dvostransko kaširane kame-
ne volne – 5 cm. Pred pokrovom 
so izvedena vrata za servisira-
nje in menjavo filtrov. (Slika 2).

Celotni sistem so želeli di-
menzionirati čim bolj vitko. 

Normirana količina 900 m3/h 
na učilnico se jim je zdela pre-
velika, zato so izvedli eksperi-
ment:  Ugotavljali so vsebnost 
CO

2
, glede na število učencev in 

glede na frekventnost (zasede-
nost v zaporednih urah) razreda 
– ob različnih nastavitvah koli-
čine izmenjanega zraka (Slika 
3). Ugotovili so, da za 20 učen-
cev (povprečno obremenjenih) 
zadostuje že 360 m3/h, torej na-
prava z maksimalno kapaciteto 
450 m3/h je vključena le 80%. 
Kljub temu so se odločili, da in-
stalirajo malenkost večje na-
prave: 500 m3/h. Pri zmanjšani 
moči je hrupnost precej manj-
ša, pri 100% obremenitvi se na-
mreč v učilnici sliši rahlo šume-
nje. Poraba električne energije 
je sicer malo večja, vendar zara-
di dobrega krmiljenja EC motor-

V Šolskem centru Škofja 
Loka so se prijavili na razpis za 
nepovratna sredstva pri ener-
getski sanaciji njihovih stavb. 
Ker Center v projektu sodeluje 
tudi z lastnimi finančnimi sred-
stvi, je zanj zelo pomembno, za 
katere ukrepe bo ta sredstva 
porabil, oz. kako bo z najmanj-
šimi vložki dosegel čim večji pri-
hranek. Poleg izolacije fasade, 
strehe in menjave oken, je sko-
raj enako pomembna postavka 
pri energetski sanaciji prav pre-
zračevanje. Izračun gradbene 
fizike je pokazal, da so izgube 
zaradi prezračevanja cca. 40%, 
ostalo 60%, pa so transmisijske 
izgube, ki jih saniramo z grad-
benimi posegi. Sodobne pre-
zračevalne naprave imajo zmo-
žnost vračanja toplote že preko 
90%, tako da se izgube zaradi 
prezračevanja lahko zmanjšajo 
na pičlih 4 %.

Običajno v šolah prezraču-
jejo z odpiranjem oken. To po-
leti niti ne predstavlja direk-
tnih izgub, če ne upoštevamo 
prašnih delcev, cvetnega pra-
hu, smradu in drugih neprije-
tnih učinkov, ki jih s filtriranjem 
tudi lahko odpravimo s prezra-
čevalno napravo. Pozimi pa od-
piranje predstavlja ogromne 
izgube toplote. V hudem mra-
zu je lahko razlika temperatu-
re med zunanjim in notranjim 
zrakom celo do 40°C. Lahko si 
predstavljamo, koliko toplote 
izgubimo, če je okno v vseh ra-

zredih na stežaj odprto 1 uro na 
dan, lahko pa je (kar je še slab-
še) delno priprto veliko večino 
dneva, ali pa nanj kdo prepro-
sto pozabi – in je odprto še pre-
ko cele noči.

Če bi se odločili za projekti-
ranje po klasični metodi – s cen-
tralno prezračevalno napravo, 
bi bilo potrebno po »Pravilniku 
o prezračevanju in klimatizaci-
ji stavb« za vsak razred, ki ima 
povprečno 30 učencev, predvi-
deti 900 - 1000 m3 svežega zra-
ka na uro. Za to bi bila potreb-
na gigantska naprava (pri 40 
razredih je to 40.000 m3/h za 
eno stavbo), pa tudi vgradnja 
prezračevalnih kanalov ogro-
mnih presekov bi bila praktič-
no nemogoča, že zaradi prebo-
jev in posega v etažno višino ter 
statiko stavbe. Poleg tega ima-
jo velike naprave sorazmerno 
slab izkoristek vračanja toplo-
te (okrog 60 %), zato je potreb-
no predgrevanje zraka v napra-
vi z vodnim grelcem. Potrebno 
bi bilo instalirati še toplovod 
do kotlovnice ter predelati in 
nemara celo povečati njeno ka-
paciteto. Skratka – investicija bi 
bila ogromna, pa še prihranki 
ne bi bili zadovoljivi.

Zato so se odločili za de-
centralno prisilno prezračeva-
nje z lokalnimi prezračevalni-
mi napravami - rekuperatorji. 
V vsaki učilnici so samostojne 
prezračevalne naprave z dve-
ma prebojema čez fasado in 

Racionalna raba energije - primer dobre prakse:

PREZRAčEvAnJE Z vRAčAnJEM 
ToPLoTE (REkUPERACiJo) v ŠoLAH 
PoMEni vELik PRiHRAnEk EnERGiJE 
PRi oGREvAnJU

Slika 1: Pilotska prezračevalna naprava Komfovent RECU 450 VE, kapacitete 
450 m3/h,  dobavitelja AGREGAT d.o.o.
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dogodki

danosti, predvsem osončenja. Objekt 
lahko uporablja energijo sonca in se 
hkrati ne pregreva v poletnih mesecih. 
Učinkovito ravnanje z vodo vključuje 
tako shranjevanje in uporabo deževni-
ce kot tudi odvajanje meteorne in odpa-
dne sanitarne vode. Pomembno je tudi 
varovanje podtalnice. Ravnanje z ener-
gijo je že v dosedanjem standardu viso-
ko ocenjeno, v nadgradnji LEED 2009 
pa naj bi dobilo še večjo pomembnost. 
Obravnava energetsko bilanco gradnje 

in uporabe objekta. Pomembna sta izo-
lacija fasadnega pasu in način ogreva-
nja oziroma hlajenja objekta. Pri tej toč-
ki je vpliv toplogrednih plinov na okolje 
najbolj neposreden. Pomemben vidik je 
tudi izbor materialov in virov. Če se upo-
rablja lokalne naravne materiale, je po-
rabljeno manj energije za obdelavo ter 
transport in je s tem obremenitev oko-
lja manjša. Kot zadnja točka se ocenju-
je kakovost bivalnega okolja. Vsak kos 
opreme ima lahko certifikat LEED, ki za-

gotavlja ekološki izvor in obdelavo ma-
terialov. 
Dodatne točke merijo presežke, ki niso 
zajeti v petih osnovnih kategorijah. Kako 
zanimiv je lahko pristop, ki prinese objek-
tu boljšo uvrstitev, opisuje primer umetni-
ka, ki se ukvarja s skulpturami iz gradbe-
nih odpadkov na gradbišču. Namesto da 
bi nekatere odpadke deponirali in s tem 
obremenili okolje, jih umetniško obdela in 
ustvari dodano estetsko ter kulturno vre-
dnost.

Primerjava z Evropo
Evropa podobnega sistema certificiranja 
ali vrednotenja ne pozna. V reviji Klik smo 
o evropskih standardih že veliko pisali. Po-
drobno smo govorili o konceptu pasivne 
hiše, ki je v našem prostoru najbolj znan in 
bi ga lahko primerjali s certifikatom LEED. 
Standard temelji na energetskih vredno-
stih objekta za ogrevanje in hlajenje, za 
pripravo sanitarne vode itn. Vsak objekt, 
ki ustreza merilom (predvsem temu, da le-
tna poraba energije za ogrevanje in hlaje-

Desmond Tutu: There is enough for anyones need, there is not enought for ones greed

ICA – mogočna konzola stavbe se steguje nad morje

februar  11

Rekuperatorji in oprema za prezračevanje varčnih in  
pasivnih hiš od osnutka do izvedbe, vse na enem mestu. 
Nudimo zračne in tekočinske zemeljske kolektorje za predgreva-
nje zraka pozimi, gibljive prezračevalne cevi FRS in izolirane cevi 
ISO PIPE. Izvajalcem nudimo svetovanje in strokovno pomoč pri 

izvedbi prisilnega prezračevanja.

AGREGAT d.o.o., Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana - Šentvid
telefon 01 516 10 56, telefaks 01 516 10 55, mobi 0 386 31 217 459 

info@agregat.si, www.agregat.si
jev to nima bistvenega vpliva.

Še en razlog jih je vodil v de-
centralno prezračevanje - to je 
regulacija. V učilnicah se ob raz-
ličnih urah nahaja različno šte-
vilo učencev, poleg tega pa so 
nekatere učilnice včasih prazne, 
zvečer in ob sobotah pa se po-
gosto odvija študij ob delu. Na-
stopajo športni, kulturni dnevi 
in počitnice. Učinkovita regu-
lacija centralnega klimata bi 
bila praktično nemogoča ali pa 
strahovito draga. Z de-central-
nimi napravami pa je problem 
zasedenosti enostavno in učin-
kovito rešen. V šolskem centru 
so se odločili za 2- nivojsko re-
gulacijo. Vsaka naprava ima te-
densko programsko uro, kjer se 
lahko programira tedenski ur-
nik – lahko se celo programira 
za vsak razred posebej – ven-
dar bi to zahtevalo preveč na-
porov ob spremembah urnika. 

Zato so stvar poenostavili in vse 
naprave enotno programirali: s 
50%-no kapaciteto v zgodnjem 
jutranjem, dopoldanskem in 
pozno popoldanskem času. To 
je potrebno zato, da je prostor 
dobro prezračen, ko se pouk 
začne. To je energetsko bolj 
učinkovito, ker nastopajo pri 
manjši kapaciteti manjši upo-
ri. Ponoči, zgodaj popoldne in 
med vikendi so naprave izklo-
pljene. Na 2. nivoju pa je v vsaki 
učilnici instaliran še CO

2
 senzor. 

Ta prioritetno vklopi napravo 
na želeno kapaciteto (v tem pri-
meru 80%), ko je vsebnost CO

2
 

v prostoru višja kot 1000 ppm. 
Za izklop med počitnicami (ali 
v primeru požara) pa je predvi-
deno še centralno stikalo, ki je 
skupno za vse naprave v stav-
bi. Pomembno je tudi, da ima 
naprava interno napajanje in se 
spomin v programskih napra-

vah ob izklopu ne izbriše in po 
počitnicah ni potrebno ponov-
no programiranje.

Ob energetskih sanacijah 
se običajno odločamo za grad-
bene posege: izolacije fasade, 
strehe, tal ter menjave oken in 
vrat (ob tem včasih z debelina-
mi in kvaliteto celo pretirava-
mo). Debelina izolacije namreč 
ni premosorazmerna z zmanj-
šanjem toplotnih izgub, am-
pak eksponentno narašča, tako 
da v danem trenutku ni več 
gospodarna (ob današnjih ce-
nah energentov je meja na fa-
sadi cca. 20 cm). Včasih kvečje-
mu zamenjamo še energent ali 
posodobimo kotel. Večinoma 
pa pozabimo na izgube zaradi 
prezračevanja, ki znašajo skoraj 
polovico celotnih izgub, pri niz-

koenergijskih stavbah pa celo 
več. Tu lahko z mnogo manj-
šimi stroški ogromno prihra-
nimo. Sodobne prezračevalne 
naprave imajo odlične izkorist-
ke vračanja toplote (preko 90 
%), njihova cena pa je dosto-
pna. Zaradi visokega izkoristka 
ni potrebno predgrevanje zra-
ka. Še posebej pa so prihranki 
veliki v stavbah, kjer se zadržu-
je veliko število ljudi (šole, bol-
nišnice, domovi za ostarele, itd) 
in je potreba po svežem zraku 
še večja. Zelo pomembno pa je 
tudi počutje. Ob dobri in zdra-
vi klimi je razpoloženje boljše, 
storilnost večja, upamo celo, 
da bo na Šolskem centru Škofja 

Loka boljši učni uspeh.
Iztok Jože Basaj, u.d.i.s.

Projektant strojnih instalacij

Slika 2: Zaradi estetskih razlogov in zmanjšanja hrupa je bila izvedena tudi 
protihrupna obloga.

Slika 3: Meritve vsebnosti CO
2
, za 1. in 2. uro pri različnih pogojih prezračevanja
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Rekordne cene fosilnih goriv postavljajo gospodinjstva, 
pa tudi subjekte v gospodarstvu, pred vedno večji pro-
blem. Ogrevanje kot pomemben del izdatkov vsakega go-
spodinjstva, predstavlja velik zalogaj in sili ljudi v iskanje no-
vih rešitev, ki bi zagotovile dolgoročno zanesljivo, udobno, 
predvsem pa cenovno ugodno ogrevanje. Ob že omenjeni 
ugodni ceni, predstavljajo vse pomembnejši dejavnik tudi 
ekološko neoporečne 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 ku-
rivo in s tem stroškovno ugodnejše ogrevanje. Za ekološko 
neoporečno, energetsko učinkovito in udobno (samodejno) 
kurjenje lesa za ogrevanje so prvi pogoj ustrezni kotli, ne 
glede na vrsto lesa ali obliko kuriva (polena, sekanci, oblan-
ci, žagovina, peleti). Prisilno  dovajanje zraka v kurišče na 
primarni in sekundarni ravni, ob izredno visokih tempera-
turah 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. 
Fröling že preko 40 let izdeluje in razvija najsodobnejšo teh-
nologijo izkoriščanja energije iz lesne biomase, ki zagotavlja 
maksimalne izkoristke. Na izbiro so tako kotli na polena, se-
kance, kot tudi na pelete. Široko paleto Frölingovih kotlov 
si je možno ogledati tudi na spletni strani www.biomasa.si,

S sodobnimi kotli na lesno biomaso je tudi ogrevanje na 
polena postalo enostavno. Prenovljeni Frölingov kotel na 
polena S4 Turbo je lahko biser vaše kurilnice. Nalaganje 
večkrat na dan je preteklost, ob velikem nalagalnem pro-
storu in v kombinaciji s hranilnikom toplote boste naložili 
le enkrat dnevno. Čas gorenja brez dolaganja bo izredno 
dolg, nato pa se bo toplota za ogrevanje črpala iz zaloge v 
akumulatorju toplote. Ločeno primarno in sekundarno zgo-
revanje, nadzor z lambda sondo in posebej razvita, s šamo-
tom obložena, vrtinčasta komora omogočajo maksimalen 
izkoristek toplote iz lesa. Pri tem boste lahko pozabili tudi 
na dim v prostoru, posebno sesanje dimnih plinov bo na-
mreč preprečilo dimljenje ob dolaganju. Pepela bo zane-
marljivo malo, čiščenje pa je potrebno le enkrat tedensko. 
Po novem vam Frölingov kotel na polena lahko omogoča, 
da avtomatika deluje namesto vas. Ob padcu temperature 
v hranilniku toplote ali pa ob nastavitvi časovnega zamika, 

LESnA BioMASA – 
UGodEn EnERGEnT, ki nAM 
JE nA voLJo PREd nAŠiM 
PRAGoM

Kotel na pelete Fröling P4 s kondenzacijsko komoro
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+ S-tronic regulacija
+ hranilnik toplote Ekocel 1000l
+ izolacija za hranilnik toplote
+ prvi zagon kotla
= ŽE OD 5.555,55 EUR z vključenim DDV

041 383 383   03 838 40 86   info@biomasa.si  www.biomasa.si

KOTLI NA POLENA, SEKANCE in PELETE

Kotel na 
polena
Fröling
S318 kW

Ob nakupu kotla vam 

uredimo vse potrebno

za pridobitev nepovratnih 

sredstev Eko sklada.

AKCIJA
36 plačil po

171 EUR

bo kotel s pomočjo naprave za samodejni vžig ob potrebi 
zakuril sam, vi pa boste le enkrat in kadarkoli v dnevu po-
skrbeli za novo zalogo polen.

NOVOST pri ogrevanju v stanovanjskih hišah je kombi-
nacija dveh različnih energentov in sicer, tako polen kot pe-
let. To kombinacijo omogoča novi kombinirani kotel na 
polena in pelete Fröling SPdual, ki je prvi kotel na trgu z 
dvema ločenima kuriščema, prilagojenima za posamezno 
obliko lesne biomase. Dve ločeni kurišči omogočata, da ne 
glede na kombinacijo polen in pelet ohranjamo najvišje mo-
žne izkoristke, kar v primeru gorenja na istem kurišču ni mo-
goče. Tako se lahko uporabnik v osnovi, na primer ogreva na 
polena, po potrebi pa se nato samodejno vklopi še uporaba 
pelet, kadar je to zaradi odsotnosti nalaganja polen potreb-
no. Modularna zasnova kotla omogoča, da se lahko uporab-
nik najprej odloči le za vgradnjo kotla na polena Fröling S4, 
potem pa po potrebi kotlu kadarkoli lahko prigradi še pe-
letni del.

Tudi sicer vedno pogosteje uporabljeno 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 kurilni-
co. Kotel lahko zaradi dvojnega dna deluje tudi pri nizkih 
temperaturah in ne zahteva dviga temperature povratne-
ga voda. Idealno se lahko vklaplja tudi v koncept nizkoener-
gijske hiše, zaradi širokega razpona moči, pa z lahkoto za-
dovolji tudi hišam z velikimi toplotnimi potrebami. Povsem 
avtomatiziran sistem dovajanja pelet preko dozirnega pol-
ža ali sesalnega sistema - možna pa je sicer tudi izvedba s 
tedenskih zalogovnikom, samočistilna rešetka ter avtomat-
sko odvajanje pepela tako omogočajo proste roke. Novost 
pri kotlih na pelete je kondenzacijska 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 komoro, je tako mogoče dvi-
gniti celo nad 104%, glede na standardno kurilno vrednost.

Ob nakupu sodobnih kotlov na lesno biomaso so do po-
rabe sredstev na voljo tudi subvencije. Pri tem bodo naši 
svetovalci z veseljem pomagali pri pripravi potrebne doku-
mentacije, prav tako pa so vam na voljo tudi za dodatne in-
formacije ali informativno svetovanje na vašem domu.

Sašo Črešnik, BIOMASA d.o.o.

NOVOST - kombinirani kotel na polena in pelete Fröling SP Dual
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Eko sklad je javni sklad, ki zago-
tavlja finančne spodbude za nalož-
be v varstvo okolja v Sloveniji. Vsako 
leto razpisuje ugodne kredite prav-
nim osebam, samostojnim podjetni-
kom in zasebnikom ter občanom, od 
leta 2008 dodeljuje nepovratne fi-
nančne spodbude občanom za raz-
lične ukrepe učinkovite rabe energi-
je in rabe obnovljivih virov energije 
v stanovanjskih stavbah, od lanskega 
oktobra pa omogoča pridobitev ne-
povratnih sredstev tudi za nakup ali 
predelavo vozil z električnim motor-
jem ter nakup okolju prijaznejših vozil 
za javni potniški promet.

Ugodni krediti za  
občane

Eko sklad bo letos dodeljeval ugo-
dne kredite občanom na podlagi lani 
objavljenega Javnega poziva z ozna-
ko 45oB11 še do marca. Občanom so 
na voljo ugodna kreditna sredstva za 
financiranje različnih okoljskih naložb, 
med katere sodijo naložbe v učinko-
vito rabo energije in rabo obnovljivih 
virov energije, kot so: vgradnja sodob-
nih naprav in sistemov za ogrevanje 
prostorov ter priprave sanitarne tople 
vode, vgradnja solarnih sistemov, to-
plotnih črpalk, postavitev naprav za 
pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, zamenja-
va zunanjega stavbnega pohištva, 
toplotna izolacija zunanjega ovoja 
stavbe pri obnovi stanovanjske stav-
be, gradnja nizkoenergijskih in pasiv-
nih hiš, nakup gospodinjskih aparatov 

energijskega razreda A ali višji ali na-
kup vozil na električni ali hibridni po-
gon. Občani lahko najamejo kredit 
tudi za zamenjavo azbestne strešne 
kritine, nakup hišnih kompostnikov, 
ki so namenjeni predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov iz gospodinj-
stva, nadalje za priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje, vgradnjo ma-
lih čistilnih naprav za komunalne od-
padne vode ali namestitev zbiralnikov 
deževnice in naprav za čiščenje pitne 
vode. 

Kredit se lahko odobri do viši-
ne priznanih stroškov naložbe, do 
največ 20.000 evrov in ne manj kot 
1.500 evrov. Pri finančno zahtevnej-
ših naložbah, kot so gradnja nizko-
energijske ali pasivne hiše, namesti-
tev naprav za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije 
in obsežnejša obnova stanovanjskih 
stavb z izvedbo najmanj treh ukrepov, 
je posamični kredit lahko višji, in sicer 
40.000 evrov, vendar ne sme biti višji 
od priznanih stroškov naložbe.

Krediti Eko sklada za občane se 
obrestujejo po spremenljivi obrestni 
meri- trimesečni EURIBOR + 1,5 % in 
z odplačilno dobo do 10 let. Efektivne 
obrestne mere so objavljene v javnem 
pozivu.

Ugodni krediti za pravne 
osebe, samostojne  
podjetnike in zasebnike

Tudi Javni poziv Eko sklada za 
kreditiranje okoljskih naložb pravnih 
oseb, samostojnih podjetnikov in za-

sebnikov iz leta 2011 z oznako 46Po11 
je podaljšan do konca marca, razpisan 
znesek kreditov pa je bil povišan za 5 
milijonov evrov. Krediti so namenjeni 
financiranju različnih naložb v varstvo 
okolja, kot so naložbe v zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov: naložbe v 
sisteme in naprave za proizvodnjo to-
plote ali hladu, električne energije iz 
obnovljivih virov energije, soproizvo-
dnje toplote in električne energije, na-
dalje nakup novih vozil na električni 
ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe 
učinkovite rabe energije v proizvo-
dnih, poslovnih in javnih objektih, ob-
nova razsvetljave, posamezni ukrepi 
energijske prenove objektov ter gra-
dnja novih objektov v nizkoenergijski 
ali pasivni tehnologiji. 

Krediti so na voljo še za naložbe v 
zmanjšanje onesnaževanja zraka za 
tehnologije, ki zmanjšujejo onesna-
ževanje zraka v tehnološkem proce-
su, naprave za čiščenje dimnih plinov 
in odpadnega zraka ter nova osebna 
vozila za cestni promet s pogonom 
na plin; nadalje za naložbe v gospo-
darjenje z odpadki v sisteme in na-
prave za ločeno zbiranje, nakup nad-
gradnje vozil za zbiranje in obdelavo 
odpadkov, nakup delovnih strojev na 
hibridni, električni ali plinski pogon, 
postavitev sistemov za obdelavo in 
energijsko izrabo oziroma predelavo 
komunalnih ali industrijskih odpad-
kov ter zamenjavo azbestnih strešnih 
kritin; v zvezi z varstvom voda in učin-
kovito rabo vode so krediti namenjeni 
naložbam v čistilne naprave za komu-

FinAnčnE SPodBUdE 
Eko SkLAdA, SLovEnSkEGA 
okoLJSkEGA JAvnEGA  
SkLAdA 
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Eko sklad
Slovenski 
okoljski 
javni sklad

Eco Fund
Slovenian

Environmental
Public Fund

ekospodbude
zmanjšajte stroške 
za energijo

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

nepovratne finančne 
spodbude občanom za različne ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v 
stanovanjskih stavbah občanom za nakup energijsko učinkovitih 
vozil z električnim ali hibridnim pogonom podjetjem za ukrepe 
učinkovite rabe energije v prometu

nalne ali tehnološke odpadne vode, 
tehnologije za zmanjševanje onesna-
ževanja voda v tehnološkem procesu, 
ukrepe za zmanjševanje izgub oziro-
ma prihranek pitne vode ter napra-
ve za čiščenje oporečnih virov pitne 
vode in za odvajanje odpadnih vod ali 
oskrbo s pitno vodo, za naložbe v ka-
nalizacijska omrežja za odpadne vode 
s priključkom na čistilno napravo ter 
ukrepe za prihranek pitne vode pri iz-
vajanju gospodarske javne službe za 
oskrbo s pitno vodo. Poleg tega so 
krediti na voljo tudi za začetne nalož-
be v nove tehnološke linije za proizvo-
dnjo izdelkov, ki v svoji življenjski dobi 
izkazujejo zmanjševanje onesnaževa-
nja okolja, za spremembo proizvo-
dnega procesa, ki pomeni preseganje 
okoljskih standardov in za postavitev 
naprav za proizvodnjo biogoriv iz so-
naravno pridelanih surovin.

Posamezen kredit lahko doseže do 
2 milijona evrov, za vsako vrsto nalož-
be pa javni poziv določa tudi najvišji 

delež priznanih stroškov, ki jih inve-
stitor lahko financira z ugodnim kre-
ditom Eko sklada. Ta delež znaša do 
90 odstotkov priznanih stroškov na-
ložb v zmanjševanje emisij toplogre-
dnih plinov, do 80 odstotkov prizna-
nih stroškov naložb v gospodarjenje 
z odpadki, varstvo voda in učinkovito 
rabo vode, ki so lahko predmet kredi-
tiranja na podlagi javnega poziva in do 
75 odstotkov priznanih stroškov zače-
tnih naložb v okoljske tehnologije, ki 
jih določa javni poziv.

Letna obrestna mera za te kredite 
je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri če-
mer se ob dodelitvi kredita upoštevajo 
omejitve, določene s predpisi o dode-
ljevanju državnih pomoči. Pri kreditih 
za naložbe v naprave za proizvodnjo 
ali soproizvodnjo električne energije 
pa je določena obrestna mera trime-
sečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziro-
ma višji fiksni pribitek, ki se določi tako, 
da ne zagotavlja pomoči države. 

Odplačilna doba kreditov z vklju-

čenim moratorijem je največ 15 let 
oziroma največ 5 let za nakup opre-
me in vozil, skladno z določbami jav-
nega poziva. Dovoljen je največ eno-
letni moratorij na odplačilo glavnice 
kredita.

Dodeljevanje  
nepovratnih finančnih 
spodbud občanom

Eko sklad bo v letu 2012 zagoto-
vil občanom nepovratne finančne 
spodbude za naložbe v stanovanjskih 
stavbah v višini najmanj 10 milijonov 
evrov. 

Za spodbujanje izvedbe različnih 
ukrepov učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije v eno- 
ali dvostanovanjskih stavbah oziroma 
posameznih stanovanjih na javnem 
pozivu 12SUB-oB12 je namenjenih 
7,5 milijona evrov, in sicer za nasle-
dnje ukrepe:

 y vgradnja solarnega ogrevalne-
ga sistema, 
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 y vgradnja toplovodne kurilne na-
prave za centralno ogrevanje na lesno 
biomaso,

 y vgradnja toplotne črpalke,

 y priključitev na daljinsko ogreva-
nje na obnovljiv vir energije ob prvi 
vgradnji sistema centralnega ogreva-
nja v starejši stanovanjski stavbi,

 y vgradnja lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva v starejši stano-
vanjski stavbi,

 y toplotna izolacija fasade starejše 
stanovanjski stavbe,

 y toplotna izolacija strehe ali stro-
pa proti neogrevanemu prostoru v 
starejši stanovanjski stavbi,

 y vgradnja prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zraka,

 y gradnja ali nakup nizkoenergij-
ske in pasivne stanovanjske stavbe,

 y nakup stanovanjske enote v tri - 
ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali 
prenovljeni v pasivnem energijskem 
razredu.

Za spodbujanje ukrepov učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije v obstoječih večstano-
vanjskih stavbah velja javni poziv z 
oznako 13SUB-oB13, za kar je razpi-
sanih 2,5 milijona evrov nepovratnih 
sredstev. Podobno kot v letu 2011 lah-
ko upravičeni občani na podlagi jav-
nega poziva pridobijo nepovratna 
sredstva za toplotno izolacijo fasa-
de, toplotno izolacijo strehe oziroma 
stropa proti neogrevanemu prosto-
ru, vgradnjo naprave za centralno 
ogrevanje na obnovljiv vir energije 
in vgradnjo termostatskih ventilov 
ter hidravlično uravnoteženje ogre-
valnih sistemov. Vlogo lahko v ime-
nu upravičencev vloži upravnik stav-
be, skupnost lastnikov ali pooblaščeni 
predstavnik. 

Oba javna poziva Eko sklada za 
nepovratne finančne spodbude ob-
čanom veljata do konca leta 2012 ozi-
roma do objave zaključka v Uradnem 
listu RS. Enako kot v preteklih letih se 
spodbude dodeljujejo le za nove na-
ložbe, ki bodo izvedene po oddaji vlo-
ge za pridobitev nepovratnih sredstev 
na Eko skladu.

Nepovratna sredstva za 
okolju prijaznejša vozila

Javni poziv 15SUB-EvoB12 na-
menja 200.000 evrov občanom za na-
kup novih baterijskih električnih vozil, 
prvič registriranih v Sloveniji, jav-
ni poziv z oznako 16SUB-EvPo12 v 
vrednosti 300.000 evrov pa za iste na-
ložbe omogoča nepovratno finančno 
pomoč pravnim osebam in podjetni-
kom posameznikom, in sicer za nasle-
dnje kategorije vozil: 

 y 5.000 EUR za novo baterijsko 
električno vozilo, kategorije M1, z nič 
emisijami CO

2
 na izpustu;

 y 4.000 EUR za predelano obstoje-
če vozilo, kategorije M1, na električni 
pogon;

 y 4.000 EUR za novo priključno 
(plug-in) hibridno baterijsko vozilo (z 
motorjem z notranjim zgorevanjem in 
z baterijo), kategorije M1;

 y 3.000 EUR za novo baterijsko 
električno vozilo, kategorije N1, z nič 
emisijami CO

2
 na izpustu;

 y 3.000 EUR za novo baterijsko 

električno vozilo, kategorije L7e, z nič 
emisijami CO

2
 na izpustu;

 y 2.000 EUR za predelano obstoje-
če vozilo, kategorije N1 ali L7e, na ele-
ktrični pogon;

 y 2.000 EUR za novo baterijsko 
električno vozilo, kategorije L6e, z nič 
emisijami CO

2
 na izpustu;

 y 1.000 EUR za predelano obstoje-
če vozilo, kategorije L6e, na električni 
pogon.

Javna poziva omogočata pridobi-
tev nepovratne finančne spodbude 
tudi za ustrezno predelavo obstoje-
čih vozil. 

Tretji javni poziv, namenjen večji 
energijski učinkovitosti v prometu, je 
na voljo podjetjem ali podjetnikom, 
izvajalcem gospodarskih javnih služb 
ali koncesionarjem, ki izvajajo javno 
službo dejavnosti javnega linijske-
ga prevoza potnikov v notranjem ce-
stnem prometu ali javnem mestnem 
potniškem prometu, ki bodo kupili 
nove serijsko proizvedene avtobuse 
za prevoz potnikov z več kot 9 sede-
ži, ki kot pogonsko gorivo uporablja-
jo stisnjen zemeljski plin ali bioplin in 
ki bodo prvič registrirani v Sloveniji. 
Javni poziv 17SUB-AvPo12 name-
nja skupaj 300.000 evrov nepovratnih 
sredstev za omenjena vozila, pri če-
mer višina nepovratne finančne spod-
bude znaša:

 y 10.000 EUR za kategorijo M3  in 
2.500 EUR za kategorijo M2, za velika 
podjetja,

 y 12.500 EUR za kategorijo M3 in 
3.000 EUR za kategorijo M2, za srednja 
podjetja, 

 y 15.000 EUR za kategorijo M3 in 
4.000 EUR za kategorijo M2, za mala 
podjetja

Vsi omenjeni javni pozivi za dode-
ljevanje nepovratnih sredstev bodo 
predvidoma odprti do konca leta 
2012.

Eko sklad

Možnost pridobitve  
kredita eko sklada in 
nepovratnih sredstev

Eko sklad občanom 
za izvedbo enega ali več 
ukrepov, katerih vrednost 
presega 10.000 evrov, za 
gradnjo ali nakup nizkoe-
nergijske in pasivne stano-
vanjske stavbe, omogoča 
tako nepovratno finančno 
spodbudo kot tudi najem 
ugodnega kredita, če na-
ložba izpolnjuje pogoje po 
veljavnih javnih pozivih za 
kreditiranje ter nepovratna 
sredstva. Nepovratna fi-
nančna spodbuda in kredit 
pa skupaj ne smeta prese-
gati priznanih stroškov kre-
ditirane naložbe.
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JUB tudi letos za svoje cenjene stranke organizira 
vrsto praktičnih delavnic o dekorativnih tehnikah ob-
delave notranjih zidnih površin in predavanj o predno-
stih kvalitetno izvedenih fasad, ki bodo potekale tako 
v spomladanskem kot v jesenskem času.

Delavnice so namenjene predvsem tistim kupcem, 
ki si želijo v svojem domu sami ustvariti unikatne ali 
posebne stenske poslikave, pa za to nimajo potrebnih 
predhodnih znanj, medtem ko se bodo na predavanjih 
o fasadah zainteresirani seznanili s funkcionalnimi sis-
temskimi rešitvami za občutno podaljšanje življenjske 
dobe objekta.

Mojstri podjetja JUB vam bodo na delavnicah o 
dekorativnih tehnikah nudili vrsto koristnih nasvetov 
o predhodni obdelavi zidnih površin in vam praktično 
prikazali, kakšni so pravilni postopki nanašanja speci-
alnih barv ter premazov. Izvedeli boste, kako pri tem 
uporabljati pripomočke, kot so plastične lopatice in 
posebni reliefni valjčki, gobice, čopiči ali krpice. Poučili 
vas bodo tudi o tehnikah šabloniranja z enostavnimi 
in 3 D šablonami, seznanili pa se boste lahko tudi s 
postopki dekorativnega barvanja zunanjih fasadnih 
površin.

V JUB Design Studiu potekajo delavnice običajno 
dvakrat mesečno, in sicer ob sredah s pričetkom ob 
17. uri. V prostore razstavno- prodajnega salona, ki se 
nahaja na sedežu podjetja v Dolu pri Ljubljani, je vstop 
mogoč preko JUB-ove maloprodajne trgovine. V prvi 
polovici leta lahko predavanje o fasadah spremljate še 
9. maja, delavnice dekorativnih tehnik bodo izvajali 7. 
in 28. marca ter 23. maja, o šablonah pa bo govora 11. 
aprila 2012.

Ker je število udeležencev na delavnicah omejeno, 
si brezplačen vstop zagotovite s predhodno prijavo 
preko e-pošte na info@jub.si ali na brezplačno telefon-
sko številko 080 15 56. Na www.jub.si se za pravočasno 
obveščanje o datumih in tematiki posameznih delav-
nic preprosto prijavite tudi na brezplačne e-novice. 

Vljudno vabljeni!

JUB dESiGn STUdio TUdi 
v LETU 2012 Z BREZPLAčniMi  
PRAkTičniMi dELAvniCAMi  
in PREdAvAnJi ZA SvoJE kUPCE
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Uvod:
Se odločate za novogradnjo, pa ne 

želite, da bi za stroške ogrevanja pla-
čevali toliko, da bi to izdatno obreme-
njevalo Vaš družinski proračun? Ste 
pred tem, da pričnete z načrtovanjem 
Vašega novega doma, pa imate veli-
ko dvomov, katere vire ogrevanja sis-
teme ogrevanja/hlajenja bi vgradili v 
Vaš nov dom, da bi bil prijeten in var-
čen? Se bojite, da bi investicija v Vaš 
nov dom presegla Vašo planirano in-
vesticijo toliko, da je ne boste zmogli 
na račun neoptimalno načrtovanih 
sistemov? Ko razmišljate o novogra-
dnji, morda že imate idejni načrt in 
»kolebate« v odločitvah, kakšne vire 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja 
boste vgradili, ste v dilemah med al-
ternativami kakšne vire ogrevanja ali 
hlajenja izbrati? Kako bodo vsi siste-
mi, od ogrevanja, hlajenja, prezrače-
vanja in senčil, delovali na način, ki 
Vam ne bo povzročal skrbi, proble-
mov in nepotrebnih stroškov zara-
di neoptimalnega delovanja? Na ta 
in še vsa ostala vprašanja, vezana na 
Varčnost, Udobnost ter Varnost vaše 
nove hiše, pripravimo odgovore in iz-
vedemo najboljše rešitve za vas, pri 
nas v Robotini.

načrtovanje energetike novo-
grajene hiše je zelo pomembna faza. 
Prisluhniti potrebam in zmožnostim 
stranke, pripraviti izbor rešitev v več 
variantah je naloga strokovnjakov 
Robotine. O čem točneje govorimo:

Ko imate izdelano arhitekturo 
nove oz. predelane hiše, je ključna 
odločitev, kakšen energetski razred 
načrtujete dosegati s svojo bodočo 
hišo. Izrazi kot so 3,5 litrska- nizkoe-
nergijska , 1,5 litrska pasivna ali celo 
energijsko plus - aktivna hiša so že 
vsakdanji. Pomenijo pa, koliko ener-
gije, izražene v litrih kurilnega olja, 
je potrebno za ogrevanje m2 metra 
zgradbe v enem koledarskem letu.

Za učinkovitost energetike stav-
be je velikega pomena že izbor sesta-
ve toplotnega ovoja in pa izbira ni-
voja kakovosti stavbnega pohištva 
(okna in vrata) ter njegove vgradnje. 
Oba sta seveda povezana s ceno oz. 
vložkom, ki je predviden. Prav tako 
je pomembna odločitev med senči-
li - rolete, žaluzije,  zunanji polprosoj-
ni roloji, kot zaščitami steklenih povr-
šin.  Ali vgraditi mehanske ali take na 
motorni pogon, stroškovno ne pome-
ni več pomembne razlike,  možnost 
upravljanja motoriziranih senčil, pa 
pomeni potencialno možnost velikih 
prihrankov v rabi energije za hlajenje 
in tudi ogrevanje.

V našem vremensko in tempera-
turno zelo zahtevnem podnebju, je 
zelo pomemben izbor opreme za 
ogrevanje in hlajenje, predvsem z 
vidika najboljše izrabe možnih obno-
vljivih virov, tako ogrevanja kot hla-
jenja iz okolja, kjer hiša stoji. Znotraj 
tega poglavja rešimo dileme okoli to-
plotnih črpalk, sončnih kolektorjev, 

peči na različna goriva, zalogovni-
kov,....in seveda uokvirimo investicije, 
glede na predvideno vračilo investici-
je. Na trgu je veliko ponudnikov in na-
svet ter ocena investicije pred samim 
načrtovanjem, ko so odločitve še 
lahko neboleče, je zelo pomembno.

Tudi ključne navade, zahteve in 
razvade bodočih stanovalcev, so po-
membne za izbor ogrevalne oz. hla-
dilne opreme. Že dolgo uveljavlje-
nem talnem ogrevanju v hišah, se je 
pridružilo še stensko stropno ogre-
vanje in hlajenje. Tako pri novogra-
dnji, kot pri sanaciji, je za kvalitetno 
bivanje z vedno svežim zrakom, nuj-
no potrebno prezračevanje z vrača-
njem odpadne toplote. Tako nove, 
kot obnovljene hiše, so zaradi kvalite-
tnih oken in vrat tako tesne, da dnev-
no zahtevajo vsaj 7- kratno odpiranje 
oken »na stežaj«, da je zagotovljena 
normalna količina svežega zraka za 
stanovalce. 

Področje udobja, ki pomeni kako 
tople/hladne so površine v hiši in 
kako topel/hladen zrak se vpihuje v 
prostore, je izjemno pomemben de-
javnik, kateremu se še posebej posve-
timo pri vsaki stranki. Rešitev ali klima 
ali sevalno hlajenje ali kombinacija 
njih je vedno tema, katero s stranko 
obdelamo v številkah in simulacijah 
udobja. Te odločitve so zelo po-
membne za udobje bivanja, kot tudi 
za vrednost investicije. 

in kaj je še pomembno: da vse 

kAko nA EnEM MESTU 
- od idEJE do oPTiMALnE  
iZvEdBE EnERGETSkE PREnovE 
ALi iZGRAdnJE vAŠE HiŠE?  
vPRAŠAJTE nA RoBoTino!
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od naštetega v hiši vpliva na energe-
tiko, deluje samostojno in stroškov-
no optimalno. Za to pa poskrbi in-
tegracija s pomočjo avtomatike 
Robotine, ki integrira vsako posame-
zno napravo v učinkovito delujoč sis-
tem hiše po meri naročnika. Sistem 
deluje samodejno, kot delujejo avto-
mobili. Nastavimo temperaturo, Avto 
ali Manual način, sistem pa poskrbi za 
vse ostalo. S pomočjo ekrana na do-
tik, ki je lahko na steni ali pa preno-
sen, pa nastavljate ambijentu primer-
ne pogoje (osvetlitev, temperature,...)

Kje in kako se lotiti vseh dilem 
energetike pri prenovi ali novogra-
dnji? Preprosto pokličete mobilno 
številko 04 (prednaročniška številka, 
tudi s preusmeritvami) in vaš primer 
bo prevzel svetovalec Robotine ali 
pa nam pišete na elektronski naslov 
info@robotina.si. V primeru klica bo 
z vami opravil pogovor svetovalec, na 
osnovi katerega vam bo svetoval na-
slednje korake do izvedbe. 

Posebej bomo našo ponud-
bo in novosti predstavili tudi na 
sejmu doM v Ljubljani, med 6.in 
11.3.2012 na Gospodarskem raz-
stavišču. Tam bomo na razstavnem 
prostoru v okviru skupine vile 
Bravum, katere člani pa lahko po-
nudijo  kompletno opremo hišne-
ga interierja. več o vili Bravum pa 
na www.vilabravum.si

Energijsko samozadostna 
ali plus energijska hiša - 
pripravljena na prihodnost 

Želite biti še bolj pripravljeni na 
prihodnost? Potem razmišljajte o  ak-
tivni hiši, ki bo imela  na strehi vgra-
jeno fotovoltaično elektrarno. Ta bo, 
ne samo oddajala  zeleno energijo v 
omrežje, ampak bo pripravljena na 
prihodnost že sedaj. Poleg tega, da 
ima vgrajeno polnilnico za družinski 
električni avtomobil, ima vgrajen tudi 
sistem, ki bo omogočal porabo proi-
zvedene elektrike za lastne potrebe 

ali bo prebral iz pametnega omrežja, 
kdaj je nizka tarifa električne energi-
je in samodejno vklapljal največje po-
rabnike električne energije ter tako 
dodatno prihranil na stroških bivanja.

Energijska obnova  
obstoječih stavb 

V primeru energijske prenove ob-
stoječe hiše Vam lahko strokovnjaki 
Robotine, na podlagi ogleda obstoje-
čega stanja, glede na predvideno in-
vesticijo, pripravijo nekaj predlogov 
in izračunov glede investicijskih opcij, 
prihrankov preko daljšega obdobja 
ter za izbrano opcijo uredijo vse za 
pridobitev in optimalno izrabo ugo-
dnih kreditov, subvencij Eko sklada 
ter za to specializiranih bank.

Svetovalca za energetiko in avtomati-
ko hiš, na katera se lahko obrnete sta 
Frenk Vovk (frenk.vovk@robotina.si) 
in Boštjan Gerbec (bostjan.gerbec@
robotina.si ), Robotina.

Kdaj je primeren trenutek
Idealni trenutek za pričetek sodelovanja je po izdelani 
idejni zasnovi arhitekture ali pred pričetkom energijske 
sanacije. Takrat se lahko z izračunom optimalnega 
toplotnega ovoja in zasnovo rešitev ter načrtovanjem 
instalacij ujame trenutek, ko se lahko vsi elementi 
optimalno načrtujejo. Ob načrtovanju se investitorju 
v začetnih fazah izdelajo izračuni rabe energije po 
končani gradnji/obnovi in okvirne vrednosti investicije. 
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Z letošnjim letom DeDietrich dopolnjuje svojo paleto to-
plotnih črpalk zrak /voda. V eni od prejšnjih številk smo pisali 
o toplotni črpalki tip Alezio AWHP-II, ki jo odlikujeta kvalite-
ta DeDietrich in odlične tehnične karakteristike. Ker se je iz-
kazala za izredno zanesljiv in kvaliteten izdelek, je podjetje 
DeDietrich letos na trg lansiralo dve novi izvedbi toplotnih 
črpalk, katerih hladilni krog temelji na osnovi preizkušene 
Alezio AWHP-II. Poleg teh je sedaj v ponudbi tudi toplotna 
črpalka za ogrevanje sanitarne vod katero njene tehnič-
ne karakteristike uvrščajo v najkvalitetnejši razred tega se-
gmenta. V nadaljevanju kratek opis treh novosti.

Toplotna črpalka  
zrak/voda Dedietrich ALEZIO-II/V220

Gre za toplotno črpalko, ki spada v segment DeDietrich 
Easylife, kar pomeni, da gre za izdelek, ki ga odlikujejo do-
bre tehnične karakteristike, ter izredno sprejemljiva cena. 
Je kompaktna izvedba z vgrajenim 220 litrskim grelnikom 
tople sanitarne vode. Območje delovanja je od -20°C do 
+35°C temperature okoliškega zraka. Za visoko učinkovi-
tost toplotne črpalke skrbi rotacijski kompresor z inverter-

sko tehnologijo delovanja ter »Power receiver«, ki je vgrajen 
v hladilnem krogu in katerega funkcija je dvig temperatu-
re hladilnega medija pred vstopom v kompresor. Tako pred 
njim, kakor tudi za njim, sta zaradi nadzora prekomernega 
hlajenja hladilnega medija in izboljšanja kalorične moči pri 
nižjih temperaturah izparevanja, vgrajena dva ekspanzijska 
ventila. Sliši se sicer zapleteno vendar v praksi to pomeni 
veliko boljši izkoristek delovanja toplotne črpalke tudi pri 
nižjih zunanjih temperaturah.  Zaradi tega toplotna črpalka 
dosega visoka grelna števila in sicer tudi do 4,2 pri A7/W35, 
glede na standard  EN14511-2. Toplotna črpalka združuje 3 
funkcije v eni in sicer ogrevanje, hlajenje ter pripravo tople 
sanitarne vode. Kompaktne dimenzije in izgled notranjega 
modula omogočajo postavitev naprave tudi v bivalne pro-
store. V ponudbi so toplotne črpalke, moči 6,8,11,14 in 16 kW.

Toplotna črpalka  
zrak/voda Dedietrich HPinverter

DeDietrich HPInverter je toplotna črpalka zrak/voda in 
spada v segment DeDietrich Advance, kar pomeni, da gre 
za izdelek, ki spada v najvišji razred kvalitete. Že preizku-
šenemu hladilnemu krogu je dodan notranji modul z izre-
dno naprednim upravljalnim sistemom. Vgrajen regulator 
Diematic iSystem je sposoben krmiliti praktično vse kar si 
zaželite. Do 20 ogrevalnih krogov, kombinacija z ostalimi 
ogrevalnimi viri, kot so plinski kotel, kotel na olje, biomaso 
ter solarni sistem. Tudi ta toplotna črpalka dosega visoka 
grelna števila in sicer tudi do 4,2 pri A7/W35, glede na stan-

ToPLoTnE čRPALkE  
dEdiETRiCH

ALEZIO-II V220

Zunanji modul ALEZIO
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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

Ogrevalni sistemi

Solarni sistemi

Olje in plinski gorilniki

Kotli na biomaso

Radiatorji

Regulacijski sistemi
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dard  EN14511-2. HPInverter omogoča hlajenje v poletnem 
in ogrevanje v zimskem času. Območje delovanja je od -20°C 
do +35°C temperature okoliškega zraka. V ponudbi so toplo-
tne črpalke moči 6,8,11,14,16,22 in 27 kW.  

Sanitarna toplotna črpalka Dedietrich 
KALIKO twh

Ta izjemna in izredno kakovostna toplotna črpalka za 
ogrevanje sanitarne vode je hit letošnjega leta. Čemu? Nekaj 
tehničnih podatkov, ki jo uvrščajo pred konkurenco; vgrajen 
kvalitetni rotacijski kompresor, notranjost grelnika je varo-
vana preko tokovne anode, katere življenjska doba je trajna, 
zunanji plaščni aluminijasti kondenzator za velike površine, 
območje delovanja med -5°C in +35°C okoliške temperatu-

re, izredno tiho delovanje 39db(A), vgrajen elektriöni gre-
lec, največja možna temperatura ogrevanja sanitarne vode 
je do 65°C, čas ogrevanja sanitarne vode (300 litrski grel-
nik) od 15°C na 51°C je samo 7 ur,  ena izvedba, tako za vo-
den zrak, kakor tudi za zajem zraka iz prostora postavitve, 
subvencija EKO SKLADA, COP 3.7 (EN16147),  napredni re-
gulator z velikim LCD displejem, katerega lahko prestavite 
tudi v bivalni prostor, omogoča pa tako časovno nastavitev 
ogrevanja TSV, kakor tudi izbiro med intenziteto oziroma 
načinom ogrevanja (Auto, Eco, Hitro ogrevanje in Počitnice), 
avtomatsko antilegionelno zaščito, prikaz kod morebitnih 
motenj delovanja,…

VETO d.o.o.
Damir ŽEŽELj inž.str.

Vsi omenjeni modeli bodo  
predstavljeni tudi na sejmu Dom, ki bo 
od 6. do 11. Marca 2012. Obiščite nas v 
dvorani B na razstavnem prostoru 21.

Več informacij o cenovno ugodnih in 
zelo kvalitetnih toplotnih črpalkah  
DeDietrich lahko najdete na spletni  
strani www.veto.si oziroma nas 
pokličete na telefon 01/580-91-00.

HPInverter

Sanitarna toplotna črpalka KALIKO

www.revija-energetik.si
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Sestavljivo kopalniško pohištvo po vaši meri!

Kolpa, d.d. Metlika
Rosalnice 5, 8330 Metlika
tel. +386/7/39-33-300
www.kolpa.si
info@kolpa.si

Razstavno-prodajno-
izobraževalni salon
Cesta XV. brigade 49,
8330 Metlika, Slovenija
tel.+386/7/36-92-700
salon@kolpa.si

del energetske oskrbe objektov predstavlja tudi 
hladilna energija. Podobno, kot električno energijo 
shranjujemo v akumulatorjih, toplotno energijo v hra-
nilnikih toplote, lahko hladilno energijo shranjujemo v 
hranilnikih hladu. Poznamo različne vrste hranilnikov 
hladu, ki se med seboj razlikujejo po načinu shranje-
vanja hladu. kot medij se najbolj pogosto uporabljata 
voda in led, vodne raztopine raznih soli in snovi s fa-
zno spremembo. Pri daljinskem hlajenju se uporablja-
jo tudi stratifikacijski hranilniki za hladno vodo, kjer se 
voda nahaja v enem rezervoarju, ki nima fizičnih zapor 
za ločevanje toplejše in hladnejše vode. Akumulacija 
hladilne energije je pomembna v tistih objektih, ki 
potrebujejo določeno stopnjo zanesljivosti pri zago-
tavljanju hladilne energije. Cena električne energije v 
vršni porabi je bistveno dražja od nočne tarife. ker se 
vršne hladilne energije večinoma pojavljajo podnevi, 
ko je električna energija najdražja, lahko v najkritičnej-
ših urah uporabljamo hladilno energijo iz hranilnika 
hladu. Hranilniki hladu v obliki ledu so poznani že dalj 
časa in omogočajo znaten prihranek hladilne energije. 
Hranilniki hladu se prvenstveno uporabljajo v objek-
tih kot so poslovni centri in drugi objekti, ki preko dne-
va potrebujejo tudi do trikrat več hladu kot ponoči. 
Uporabljajo se tudi pri daljinskem hlajenju, ter nekate-
rih industrijskih panogah, predvsem v živilski industri-

ji. v primeru, da je razmerje med največjo in povprečno 
hladilno obremenitvijo zelo visoko, je vgradnja hranil-
nikov hladu smiselna tudi za manjše poslovno – stano-
vanjske objekte. 

1. Način delovanja
Hranilniki hladu so latentni akumulatorji, ki hranijo hla-

dilno energijo v obliki ledu. Specifična (teoretična) kapaci-
teta hranilnika hladu znaša:

q
teor

 = c x r = 335 x 916/3600 = 85,2 kwh/m3

V enačbi pomenijo:
c = 335 kJ/kg - .talilna toplota ledu
r = 916 kg/m3 - gostota ledu

Dejanska kapaciteta hranilnika hladu je manjša in zavisi 
od njegove izvedbe. Kapaciteta znaša:

Qdej = 40 - 60 kwh/m3

Hranilniki hladu omogočajo, da se hladilna energija, pro-
izvedena v času nižje električne tarife shrani in koristi v času 
višje tarife. Razen shranjevanja hladilne energije omogočajo 
še pokrivanje vršnih obremenitev. Na sliki 1 so prikazane . 
različne možnosti uporabe hranilnika hladu.

AkUMULACiJA HLAdiLnE 
EnERGiJE
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Kot nosilci hladilne energije se uporabljajo vodne raz-
topine, ki so mešanica vode in kloridovih soli ali glikola. 
Njihova glavna lastnost je, da omogočajo znižanje tempe-
rature ledišča medija, kar se uporabi pri shranjevanju hladu. 
Preko dneva (v času višje tarife električne energije) se led 
tali, pri čemer potrebno toploto za taljenje jemlje iz okolice, 
ki jo je potrebno hladiti. Preko noči (v času nižje električne 

tarife) hladilna naprava proizvaja led, pri čemer vodi odvze-
ma toploto, dovedeno preko dneva. Hladilna naprava lah-
ko obratuje tudi kot toplotna črpalka, s katero segrevamo 
sanitarno vodo.

2. Vrste hranilnikov hladu
Hladilniki hladu se v glavnem pojavljajo v treh osnovnih 

izvedbah, ki so prikazane na sliki 2.

2.1 Ledena kletka
Ledena kletka (Ice - Chiller - System) se sestoji iz cevne-

ga registra, ki je napeljan skozi hranilnik vode. V ceveh regi-
stra se nahaja hladivo. Zaradi kondenzacije hladilnega sred-
stva (hladiva) se na zunanjih površinah cevi registra nabira 
led. Voda, ki teče skozi hranilnik tali led in se pri tem ohlaja. 
Temperatura ohlajene vode znaša približno + 1 °C. Ohlajena 
voda se lahko direktno ali preko dodatnega prenosnika to-
plote koristi v hladilnem sistemu.

2.2. Banka ledu
Banka ledu je splošni izraz za vse vrste hranilnikov hla-

du. Sestoji se iz polietilenskega hranilnika, ki je napolnjen z 
vodo. V hranilnik je vgrajen cevni ali ploščni prenosnik to-
plote, skozi katerega kroži hladivo. Ponoči (v času nižje tari-
fe električne energije) hladilna naprava ohlaja hladivo pod 
temperaturo 0 °C, zato voda v hranilniku zmrzuje (slika 1 - 
varianta A). Podnevi (v času višje tarife električne energije) 
se akumulirana hladilna energija koristi v hladilnem sistemu 
(slika 1 - varianta B).Slika 2: Različne izvedbe hranilnikov hladu
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Družba ASTECH d.o.o specializirana za servisiranje in vzdrževanje
klimatsko prezračevalnih sistemov.

www.astech.si
ASTECH d.o.o.   Godovič 102,   5275 Godovič   tel.: 05 37 22 540   fax: 05 37 22 542   astech@astech.si

2.2. STL hranilnik hladu
Izvedba STL hranilnika hladu firme CRISTOPIA se nekoli-

ko razlikuje od že opisanih izvedb. Sestoji se iz večjega cilin-
dričnega hranilnika v katerem so nameščeni manjši kroglasti 
hranilniki iz polietilena, premera 70 do 80 mm. Hranilniki so 
nepropustni in napolnjeni s hladilnim sredstvom, ki omogo-
ča znižanje ledišča medija tudi do minus 30 °C. Manjši po-
lietilenski hranilniki hladu so delno napolnjeni s hladilnim 
sredstvom, delno pa s plinom.Takšna izvedba je potrebna 
zato, da lahko kompenziramo dilatacije, ki nastajajo zaradi 
spremembe agregatnega stanja hladiva. V času nižje tarife 
električne energije se akumulirana hladilna energija koristi 
za hladilne namene. Opisana izvedba hranilnika hladu je zla-
sti primerna tam, kjer imamo različne porabnike glede tem-
peraturnega režima hlajenja (slika 3).

Dodatni stroški za vgradnjo hranilnika hladu so pokriti z 
nižjimi pogonskimi stroški. Skupna poraba električne ener-
gije je pomaknjena v čas nižje tarife (nočni čas), kar pome-
ni znaten prihranek stroškov za električno energijo (slika 4).

2.4. Hranilniki z ledeno brozgo
Hranilniki hladu z ledeno brozgo se uporabljajo pri da-

ljinskem hlajenju, kjer je akumulacija hladilne energije zelo 
pomemben del. Ledena brozga je mešanica vode, majhnih 
delcev ledu (0,05 mm – 1mm) ter snovi, ki znižujejo tem-
peraturo ledišča (glikol, etanol). Koncentracija ledu snovi v 
ledeni brozgi znaša med 5 in 20 %, približno enaka je tudi 
koncentracija glikola ali etanola. Ledeno brozgo transporti-
ramo preko omrežja daljinskega ogrevanja do lokalnih hra-
nilnikov hladu. Ogreta voda iz objektov se vrača v lokalni 
hladilnik, se ohlaja in pri tem tali led. Na dnu lokalnega hla-
dilnika se nahaja voda, ki jo črpamo v objekte, kjer hladi zrak 
ali vodo v prenosnikih toplote. V primerjavi z vodo, ima le-
dena brozga zaradi prisotnosti ledu do 8 - krat večjo hladil-
no kapaciteto. Slika 3: Uporaba hladilnika hladu za različne porabnike od +1 do +14 0C

Slika 4: Režim obratovanja hranilnika hladu
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3. Ogrevanje s hladilno napravo
V hladilnih napravah z zračnih hlajenjem lahko pred 

glavnim kondenzatorjem, ki ga hladimo z zrakom, vgradi-
mo še enega ali več vodno hlajenih kondenzatorjev, s kate-
rimi direktno segrevamo sanitarno vodo (slika 5).

Razen hlajenja kondenzatorjev z vodo, je možno doda-
tne kondenzatorje hladiti tudi z zračnim hlajenjem ter topli 
zrak uporabiti za ogrevanje prostorov (slika 6).

4. Zaključek
Uporaba hranilnikov hladu omogoča znatno zmanjšanje 

stroškov za električno energijo, ker se ta koristi v času cenej-

še tarife. Hranilniki hladu prav tako omogočajo pokrivanje 
vršnih hladilnih obremenitev brez dodatnega povečanja in-
staliranih moči hladilnega sistema. V primeru, ko moramo 
obstoječemu hladilnemu sistemu povečati kapaciteto (za-
radi dograditve novega objekta ali povečane hladilne obre-
menitve) se lahko zgodi, da obstoječi hladilniki ne morejo 
pokrivati potreb po hlajenju. Z vgradnjo hranilnika hladu je 
možno z relativno majhnimi stroški povečati hladilno kapa-
citeto. Takšna rešitev je tudi bistveno cenejša od nabave no-
vega hladilnika z večjo hladilno močjo.

(bg) 
Viri:
Tehnični listi proizvajalcev hranilnikov hladu ( Baltimor, Calmac, Cristopia).

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije 
(ur.list 42/2002) postavlja zahteve glede dovoljene po-
trebne letne toplote za stanovanjske stavbe izražene v 
kWh/m2a. Bistvena razlika med dosedanjimi predpisi in 
novim predpisom je v tem, da namesto specifičnih toplo-
tnih izgub (W/m3), kjer smo pri dosedanjih prepisih go-
vorili o potrebni toplotni moči za ogrevanje stavbe, pri 
novem pravilniku, opisujemo energijsko učinkovitost 
stavbe v odvisnosti od oblikovnega faktorja stavbe s po-
datkom o potrebni letni rabi energije na enoto uporabne 
površine stavbe (kWh/m2a). Za povprečno stavbo, z obli-
kovnim faktorjem f0 = 0,65, se letna raba energije izračuna 
z izrazom 45 + 40 f0, kar pomeni omejitev dopustne rabe 

energije na približno 70 kWh/m2a. Oblikovni faktor je raz-
merje celotno zunanjo površino stavbe A (m2) in ogreva-
no prostornino stavbe Ve (m3), kar izrazimo z enačbo f0 = 
A/Ve (m-1).

Če primerjamo zahteve prejšnjih slovenskih predpisov 
s novim predpisom, lahko pričakujemo vsa 30 % zmanj-
šanje potreb po toplotni energiji za ogrevanje stavbe in 
tudi precej manj emisij CO2 letno. Ostale bistvene zahteve 
v pravilniku se nanašajo na potrebne dosežene povpreč-
ne toplotne prehodnosti celotnega ovoja stavbe in toplo-
tne prehodnosti posameznih elementov ovoja, pravilnik 
podaja olajšave za upoštevanje vpliva toplotnih mostov, 
stopnje izmenjave zraka, zahteve za vgradnjo energijsko 

iZRAčUn LETnE RABE 
EnERGiJE v STAnovAnJSkiH 
STAvBAH

Slika 5: Rekuperacija toplote s vodno hlajenimi dodatnimi kondenzatorji Slika 6: Rekuperacija toplote z zračno hlajenimi dodatnimi kondenzatorji
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učinkovitih oken, senčenje zastekljenih površin, zahteve 
glede difuzije vodne pare in zahteve glede vgradnje ter-
mostatskih ventilov.

 Predpogoj za sodobne energijsko učinkovite stavbe 
je kakovostna toplotna zaščita, vgradnja energijsko varč-
nih oken in zasteklitve in pravilno reševanje toplotnih 
mostov. Ker v prihodnje pričakujemo rast cen energije, 
se bodo zahteve glede energijske učinkovitosti stavb še 
povečale. Novi predpis, ki navzgor omejujejo toplotno 
prehodnost ovoja stavbe, pri tem razen oblikovnega fak-
torja stavbe upošteva tudi klimatske razmere kraja, kjer 
je stavba postavljena. 

 Pri poslovanju z nepremičninami se ponekod že sre-
čujemo s t.i. energetsko izkaznico stavbe. trenutno ener-
getska izkaznica v rS še ni obvezna. Energetska izkazni-
ca služi investitorjem, ki gradijo stavbe za trg in želijo pri 
prodaji argumentirano poudariti energijsko učinkovitost 
stavbe. Energetska izkaznica je dokument, ki podaja ra-
čunsko določene kazalce rab energije v stavbah in razvr-
šča stavbo v enega od razredov rabe energije in informira 
kupca o pričakovani višini stroška za energijo in morebi-
tnih naložbah za energijsko učinkovito posodobitev stav-
be in naprav v njej. Podlaga za uvajanje energetske izka-
znice pri nas je v evropski dIrektivi SAVE za zmanjšanje 
emisij CO2 in povečanje energijske učinkovitosti stavb in 
v slovenskem Energetskem zakonu. Dolgoročno se tudi 
pri nas razmišlja o obvezni uporabi energetske izkaznice, 
kot je to predvideno tudi v osnutku nove direktive Eu o 
energijski učinkovitosti stavb.

 Če je bilo po prejšnjih predpisih še mogoče graditi ma-
sivne stavbe s toplotno zaščito 0, 8 W/m2K, potem po no-
vem pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energi-
je v stavbah to ne bo več mogoče. Za osrednji del Sloveniji 
je potrebno po novem pravilniku zunanjo steno izolirati 
tako, da se doseže toplotna prehodnost ovoja približno 
0,4 W/m2K. V sestavku je prikazana primerjava rabe ener-
gije za izolirano in neizolirano stavbo z ogrevano tlorisno 
površino 150 m2 in ogrevano prostornino 450 m3.

Vplivi na rabo energije v stavbi
Celotna raba energije v stavbi je odvisna od transmisij-

skih in ventilacijskih izgub, sončnih dobitkov, notranjih vi-
rov ter v tudi od uporabnikov. Kako natančno pa je mogoče 
upoštevati vse toplotne izgube in dobitke pa je odvisno od 
mnogih faktorjev in približnih ocen.

Pri izračunu transmisijskih izgub upoštevamo toplo-
tne prehodnosti ovoja stavbe (U), temperaturni primanjkljaj 
(DD) in površino gradbenega elementa, ki temelji na zuna-
nji zrak (A). Na rabo energije lahko vplivamo z zmanjšanjem 
toplotne prehodnosti ovoja stavbe, postavitvijo zgradbe na 
drugo lokacijo (manjši DD) ali z zmanjšanjem površine ovo-
ja. Povsem normalno je, da pride pri načrtovanju zgradbe in 
rabe energije v poštev le prva opcija, to je dovolj nizka to-

plotna prehodnost ovoja stavbe. Pravilnik o toplotni zaščiti 
in učinkoviti rabi v stavbah predpisuje maksimalne toplotne 
prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij (izvleček je 
prikazan v tabeli A).

Tabela A

Gradbena konstrukcija

Umak

w/m2k

Zunanje stene in stene proti neogrevanem podstrešju 0,6

Strop nad neogrevano kletjo 0,5

Strop proti neogrevanem podstrešju 0,35

Stropna konstrukcija med ogrevanimi prostori 1,35

Zunanje stene in strop proti terenu 0,7

Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,25

Tla na terenu pri talnem ogrevanju 0,45

Okna (steklo + okvir) 1,5

ventilacijske izgube zaradi prezračevanja (kontroli-
rano ali nekontrolirano prezračevanje, določeno s stopnjo 
prezračevanja na neto prostornino stavbe) je natančno zelo 
težko predvideti. Te izgube lahko precej odstopajo od pred-
videnih ter imajo lahko zaradi tega veliki vpliv na rabo ener-
gijo v stavbi.

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi v stavbah 
predpisuje urne izmenjave zraka od 0,5 do 0,7. Predpisane 
urne izmenjave pa bo v praksi težko doseči. Pri sodobnih 
oknih, ki vsa praviloma dobro tesnijo, je nekontrolirane-
ga prezračevanja zelo malo, kar pomeni, da bo stavba pre-
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malo prezračevana. To lahko pripelje do pojava plesni na 
hladnih notranjih površinah, če ne bomo izvajali naravne-
ga prezračevanja. Če bomo prezračevali preveč, bo raba 
energije zaradi prekomernih ventilacijskih izgub prevelika. 
Do prevelikih ventilacijskih izgub prihaja tudi pri starejših 
oknih brez primernega tesnjenja ali pa pri deloma odprtih 
oknih. Vendar pa lahko s pravilnim naravnim prezračeva-
njem zmanjšamo rabo energije tudi do 25 %.

Pri izračunu rabe energije upoštevamo tudi notranje 
toplotne vire (5 W/m2). Njihov vpliv je mnogo večji pri do-
bro izolirani stavbi. Pri veliki količini notranjih virov, veliki 
količini sončnega obsevanja, minimalnem (optimalnem) 
prezračevanju in izdatni toplotni izolaciji, lahko rabo ener-
gije zmanjšamo na polovično vrednost dovoljene rabe 
energije, predpisane z novim pravilnikom.

Sončni dobitki so odvisni od različnih dejavnikov. Na 
velikost sončnih dobitkov pri elementih pasivne solarne ar-
hitekture (okna, stekleniki, prosojna toplotna izolacija, itd) 
vplivajo lokacija, orientacija, naklon, senčenje, svetlobne in 
emisijske lastnosti stekla (g – vrednost, prepustnost svetlo-
be LT, karakteristika selektivnosti S, faktor osenčenja, ab-
sorbcija sončne energije).

Na rabo energije v veliki meri vpliva tudi lokacija stav-
be. Tako manjše število ogrevalnih dni, manjši temperatur-
ni primanjkljaj in več sončnega obsevanja pomeni, da bo 
pri enakih pogojih (kakovost toplotne izolacije, stopnja pre-
zračevanja, notranji viri), raba energije v osrednji Sloveniji 
za približno 50 % večja, kot je raba energije na primor-
skem oziroma je lahko raba energije pri enakih pogojih na 
Jesenicah za približno 80 % večja kot v Kopru.

Če analiziramo vse energijske tokove v zgradbi, lahko 
zaključimo, da rabo energije najučinkovitejše zmanjšamo z 
vgradnjo kakovostne toplotne izolacije. 

Za primerjavo porabe energije za različne stavbe se po-
služujemo energijskega števila (kWh/m2a), ki predstavlja 
celotno rabo energije v stavbi na površinsko enoto upo-
rabne površine bivalnega prostora v obdobju enega leta. 
Energijsko število je seštevek energijskih števil za ogrevanja 
prostorov, pripravo tople sanitarne vode in druge opreme 
(razsvetljava, gospodinjski aparati, ipd)

Transmisijske toplotne izgube skozi ovoj stavbe so 
osnovni podatek za izračun energijskega števila oziroma 
rabe energije v stavbi. Vzrok temu je, da lahko transmisij-
ske izgube najbolj natančno določimo (izračunamo) v pri-
merjavi z ventilacijskimi izgubami, notranjimi viri ali sonč-
nimi dobitki. 

Izračun potrebne letne toplote  
za ogrevanje 

Za izračun vzemimo tipično toplotno neizolirano stavbo 
grajeno v sedemdesetih letih, ki ma pritličje in 1.nadstropje. 
Uporabna površina je 150 m2, ogrevani prostornini 450 m3. 
Zunanji ovoj je ometan z izolacijskim ometom, strop proti 

neogrevanem podstrešju je delno izoliran, vgrajena so kla-
sična vezna okna. Energijsko število ogrevanja znaša 200 
KWh/m2a. Poglejmo, s kakšnimi ukrepi na ovoju stavbe, sis-
temu ogrevanja in prezračevanja bi dosegli: porabo goriva 7 
l/m2 neto stanovanjske površine oziroma potrebno letno to-
ploto za ogrevanje 70 KWh/m2a – varianta 1, porabo goriva 
3 l/m2 neto stanovanjske površine oziroma potrebno letno 
toploto za ogrevanje 30 KWh/m2a – varianta 2.

Ogrevalni sistem je na ekstra lahko kurilno olje. Letni 
ogrevalni izkoristek ocenimo pri varianti 1 na 75 % in pri va-
rianti 2 na 90 % (zaradi posodobitve ogrevalnega sistema – 
vgradnja NT ali kondenzaciskega kotla). Izračun naredimo 
v skladi s metodo, ki je opisana v standardu SISTE EN 832 z 
računalniškim programom Gradbena fizika URSA 3. V izra-
čunih je upoštevano:

 � klimatski podatki za Maribor – temperaturni primanj-
kljaj ( DD = 3300 K,dan),

 � 0,5 – kratna izmenjava zraka (h-1),
 � upoštevani so toplotni mostovi, 
 � notranji viri 5 W/m2 (glede na pravilnik,)
 � poraba goriva za pripravo tople sanitarne vode ni 

upoštevana.

2.a. Sestave gradbene konstrukcije in 
izračunane toplotne prehodnosti 

V tabeli 1 je prikazana sestava neizolirane stavbe, v ta-
beli 2 pa sestava izolirane stavbe (varianta 1 in varianta 2). 
V tabelo so vnesene tudi izračunane toplotne prehodnosti 
posameznih elementov gradbenih konstrukcij. 

Tabela 1

element ovoja
površina 
(m2)

 nEiZoLiRAn ovoJ STAvBE

sestava U (w/m2k)

tla na terenu 75

keramične ploščice
arm.cementni estrih
PE folija 0,002 cm
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
gramozno nasutje

1cm
5cm
-
2cm
1cm
10cm
30 m

0,8

zunanje stene 135
notranji omet
mrežasta opeka 
zunanji izolac. omet

2cm 
29cm
4cm 

1,25

Strop proti 
neogrevanem 
podstrešju

105

Arm.cem. estrih
 PVC folija 0,002 cm
toplotna izolacija 
parna ovira – PE 
folija
armiran beton
notranji omet

5cm
- 
4cm
-
15cm
1 cm

0,7

okna - J 15 vezna U=2,8 W/m2K 2,8

okna - v 7,5 vezna U=2,8 W/m2K 2,8

okna - Z 7,5 vezna U=2,8 W/m2K 2,8

okna - S 5 vezna U=2,8 W/m2K 2,8

vhodna vrata 2 lesena U=2,2 W/m2K 2,2

Letna potrebna toplota – energijsko število ogrevanja  
Eog = 200 kWh/m2K
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Tabela 2

element ovoja površina 
(m2)

 izolirana stavba – varianta 1  Izolirana stavba – varianta 2

sestava U (w/m2k) sestava U (w/m2k)

tla na terenu 75

keramične ploščice
arm.cementni estrih
PE folija 0,002 cm
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
gramozno nasutje

1cm
5 cm
-
7 cm
1 cm
10 cm
30 cm

0,39

keramične ploščice
arm.cementni estrih
PE folija 0,002 cm
toplotna izolacija
hidroizolacija
podložni beton
gramozno nasutje

1cm
5cm

-
10 cm
1 cm

10 cm
30 cm

0,22

zunanje stene 135

notranji omet
mrežasta opeka 
lepilo
toplotna izolacija
lepilo+zaključni sloj

2 cm 
29 cm
0,5cm
8 cm
0,7cm

0,32

notranji omet
mrežasta opeka 
lepilo
toplotna izolacija
lepilo+zaključni sloj

2 cm 
29 cm
0,5cm
20 cm
0,7cm

0,16

poševna streha 105

mavčno kart.plošče
parna ovira
toplotna izolacija
sekundarna kritina

1,25cm
0,015cm
20 cm
0,02cm

0,20

mavčno kart.plošče
parna ovira
toplotna izolacija
sekundarna kritina

1,25cm
0,015cm

30 cm
0,02cm

0,12

okna - J 15 PVC – 5.komorni profil g = 0,68 1,4 PVC – 5.komorni profil g = 0,70 0,8

okna - v 7,5 PVC – 5.komorni profil g = 0,68 1,4 PVC – 5.komorni profil g = 0,70 0,8

okna - Z 7,5 PVC – 5.komorni profil g = 0,68 1,4 PVC – 5.komorni profil g = 0,70 0,8

okna - S 5 PVC – 5.komorni profil g = 0,68 1,4 PVC – 5.komorni profil g = 0,70 0,8

vhodna vrata 2 lesena polna – top.izolirana 1,1 lesena polna – toplotno izolirana 1,1

 ... Postavitev sončnih elektrarn “na ključ”
(instalirali smo jih preko 3,5 MWp).

 ... izdelava Projektne in 
ostale dokumentacije.

 ... dobava različnih komPonent 
za sončne elektrarne  

(PV moduli, razsmerniki, podkonstrukcija,  
komunikacijska in merilna oprema, ...).

… vzdrževanje sončnih elektrarn.
… svetujemo Pri financiranje 

sončnih elektrarn.
… zagotavljamo garancije na delovanje 

sončnih elektrarn.

kontakt: HTZ Velenje, I. P., d.o.o., 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 

tel: +386 3 899 65 28, e-pošta: marjan.lampret@rlv.si 

čista energija iz sonca

www.sonelex.si
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Na sliki 1 so prikazane toplotne prehodnosti posame-
znih gradbenih sestav in letne potrebne toplote za ogre-
vanje stavbe.

2.b. Izračun letne potrebne toplote za 
ogrevanje stavbe

Izračun je narejen za stopnjo prezračevanja 0,5 in 0,7 kra-
tno izmenjavo zraka (h-1) ter za količino notranjih virov 0 in 
5 W/m2 (tabela 3).

Tabela 3: letna potrebna toplota

iZoLiRAnA STAvBA – varianta 1 iZoLiRAnA STAvBA – varianta 2

urna  
izmenjava
zraka (h-1)

notranji 
toplotni viri 

(w/m2)

letna 
potrebna 

toplota 
(kwh/
m2k)

urna  
izmenjava
zraka (h-1)

notranji 
toplotni 
viri (w/

m2)

letna 
potrebna 

toplota 
(kwh/
m2k)

0,7 0 99 0,7 0 62

0,5 0 86 0,5 0 51

0,7 5 79 0,7 5 41

0,5 5 66 0,5 5 30

Letna primarna energije za ogrevanje v kWh/m2 (brez 
porabe goriva za pripravo tople sanitarne vode) preračuna-
no v porabo ekstra lahkega kurilnega olja znaša (tabela 3):

 � neizolirana stavba 20 l/m2 uporabne stanovanjske 
površine,

 � izolirana stavba 3 l/m2 uporabne stanovanjske površi-
ne pri stopnji prezračevanja 0,5 h-1 in notranjih virih 5 W/m2

 � izolirana stavba 6,6 l/m2 uporabne stanovanjske povr-

šine pri stopnji prezračevanja 0,5 h-1 in notranjih virih 5W /m2

Enostaven izračun letne potrebne toplote za ogrevanje 
pokaže, da je raba energije v stavbi v največji meri odvisna 
od zadostne toplotne izolacije, ki je vgrajena v ovoj stav-
be. Tudi vsi ostali dejavniki lahko vidno vplivajo na računsko 
rabo, predvsem stopnja prezračevanja in vpliv notranjih vi-
rov. Kako velik je vpliv prezračevanja in notranjih virov pa v 

največji meri zavisi od uporabnikov stavbe. Izračun pokaže, 
da lahko z naravnim in pravilnim prezračevanjem zmanjša-

mo rabo energije tudi do 25 %.
 (bg)

Viri:
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list 42/2002)
SIST EN 832
Rač.program Gradbena fizika URSA 3

Slika 1: Toplotne prehodnosti gradbenih sestav in letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe

STATiSTikA oBiSkov SPLETnE STRAni  
www.REviJA-EnERGETik.Si

Kot je bilo napovedano; obiski spletne strani so v mese-
cu Decembru 2011 in Januarju 2012 že presegli 3000 obiskov 
mesečno, kar pomeni najmanj 100 obiskov dnevno.         (ap)
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Osnovni elementi sončnih fotonapetostnih elektrarn so 
sestavljeni iz dveh sklopov. Prvega predstavljajo sončni fo-
tonapetostni moduli, ki so srce vsake sončne elektrarne ter 
pretvarjajo elektromagnetno valovanje sonca v enosmerni 
električni tok in napetost. Drugi sklop so elektroenergetski 
elementi, namenjeni uporabi proizvedene električne ener-
gije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, 
nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC- in AC-spojišča, re-
gulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter osta-
li instalaterski material. Fotonapetostni modul je sestavljen 
iz nizov zaporedno vezanih sončnih celic. Sončne celice kot 
osnovni gradnik sončne elektrarne imajo nalogo, da pre-
tvarjajo sončno energijo v električno energijo. Solarne ce-
lice so sestavljene  tako, da so na sprednji strani prekrite s 
steklom, ki omogoča prehod svetlobe, vendar splošni na-
men je, da so solarni moduli zaščiteni pred zunanjimi vpli-
vi, kot so dež, toča, sneg…Visoko prepustno kaljeno steklo 
debeline 3,2 mm omogoča močno odpornost na mehanske 
udarce, in visoko prepustnost svetlobe, s čimer se povečuje 
izkoristek delovanja sončnih celic. Na zadnji strani modula 
je nameščena škatlica s priključki, ki omogoča priključitev 
na električne vodnike, ti pa na razsmernike, ki enosmerno 
napetost pretvorijo v izmenično. Najboljši izkoristek pove-
zanih panelov dobimo takrat, kadar jih postavimo na me-
sto, kjer ni nobenih ovir v smislu sence od bližnjih hribov, 
dimnikov, stavb,…Solarne celice skupaj povezujemo vzpo-
redno ali zaporedno in tako dosegamo želene velikosti toka 
in napetosti. Tako povezani paneli tvorijo sončne elektrarne 
in proizvajajo prepotrebno električno energijo. Izbira ustre-
znega modula je vse prej kot enostavna, zato je to opravi-
lo bolje prepustiti strokovnjakom. Poznamo monokristalne, 
polikristalne in amorfne solarne module.

Izkoristek sončne elektrarne je odvisen od večih dejav-
nikov, npr. sončnega obsevanja, fotonapetostnih modulov, 
razsmernikov. Za Slovenijo je značilno sončno obsevanje 
nekje 1100 kWh/m2 pri naklonu strehe 25-45 stopinj. Moč 
sončne elektrarne je odvisna od njene velikosti. Postavimo 
jo lahko na streho, na kmetijsko zemljišče ali na t.i. sledilni-
ke. Na strehi ne potrebujemo dovoljenja, na kmetijskem ze-

mljišču pa. Izdatna moč solarnih celic in izkoristek s poveča-
ta tako, da je sončna elektrarna usmerjena proti južni strani 
ali če so dodani koncentratorji svetlobe in leče. Solarne celi-
ce se tako bolj grejejo, z gretjem pa pada izhodna napetost, 
posledično temu sledi večja moč, zato je treba celice hladiti. 

 Nekaj zanimivih informacij:
 y Cena za inštalacijo 1kWp se giblje okoli 3000€/kWp.
 y Sončna elektrarna ima življenjsko dobo do 40 let.
 y Površina, ki je potrebna za postavitev 1 kWp znaša od 

7 do 8 m2.
 y Po postavitvi sončne elektrarne se z elektrogospodar-

stvom sklene pogodba o odkupni ceni električne energije 
za dobo 15 let.

 y Odkupna cena energije znaša po enoletni premiji 
0,386 €/kWh (<50kWp).

 y Sončna elektrarna moči 1 kWp letno proizvede od 
1.000 do 1.100 kWh.

 y V predvideni življenjski dobi 35 let bo sončna elek-
trarna vršne moči 10kWp zmanjšala izpust CO

2
 v ozračje za 

200t, kar je ekvivalentno 520 drevesom (odraslo drevo je 
sposobno predelati 11kg CO

2 
na leto). Sončna elektrarna pa 

bo proizvedla 360.000 kWh kar je ekvivalentno sežigu 400t 
premoga.

Sončna elektrarna je zelo pametna  
odločitev, saj:

 y je sončna energija neomejena,
 y uporabljamo obnovljiv vir energije, 
 y ne onesnažujemo okolja, 
 y lahko proizvajamo in prodajamo električno energijo. 

Izkoristite sončno energijo!
Naložba v sončno fotonapetostno elektrarno je naložba 

z nizkim dejavnikom tveganja in velja za zelo predvidljivo ter 
visoko donosno naložbo. Glavni cilj fotovoltaike je zagoto-
viti človeštvu najosnovnejšo prvinsko dobrino – zeleno ele-
ktrično energijo! Električna energija, pridobljena iz sončnih 
elektrarn, velja za okolju prijazno energijo, ki ne obremenju-
je okolja z izpusti CO

2
. 

ZAkAJ GRAdiTi Sončno 
ELEkTRARno

Nadaljevanje članka iz 90 št. revije Energetik
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termin: menjaje vsake 2 leti
Obiskovalci: namenjen profesionalnim udeležencem
Odpiralni čas: 09.00 – 18.30 ure
Lokacija: novo sejmišče na severu Milana
Vstop: potrebna najava udeležencev min 20 dni vnaprej 
preko e-maila kot registracija

Datum potovanja: 30.-31.03. 2012.
Program potovanja:

1. dan: 30.03.2012 - PETEk
Odhod avtobusa ob 01.00 uri. Vožnja Sežana-Verona-

Milano. Celodnevni obisk sejma MCE-MOSTRA CONVEGNO 
2012 vse do 16.00 ure in nato nastanitev v hotelu, večerja 
in nočitev. 

2. dan: 31.03.2012 - SoBoTA
Po zajtrku obisk sejma oz. na željo skupine ogled mesta 

in mestnih zanimivosti: stari grad, katedrala, Milanska ope-
ra, konjeniški stadion, Emanuelova galerija,… Ob cca. 14. uri 
povratek proti Gardskemu jezeru. Postanek v Sirmionu in 
vožnja proti domu s prihodom v poznih večernih urah.  

Cena potovanja:  
 129,00 EUR       /     min 40 oseb
 145,00 EUR      /      min 30 oseb
 169,00 EUR      /      min 20 oseb

Sklad za izobraževanje delavcev Maribor vrača stroške 
ogleda  po veljavnem poslovniku po prejeti  vlogi za povra-
čilo. Pristopno izjavo za članstvo (delavci in obrtniki 4 €/ose-
ba na mesec) in vlogo za povračilo najdete na njihovi spletni 
stani www.sidsp-mb.si

V ceno je vključeno: 
avtobusni prevoz po programu (TV, klima, hladilnik), ce-

stnine, takse, parkirnine,pristojbine, dnevnice šoferja, hotel-

sko – gostinske storitve po programu na bazi POLPENZION: 
VEĆERJA, nočitev z zajtrkom v hotelu, sejemska vstopnica- 
1 dnevna, vsi ogledi po programu, vodenje vodnika z licen-
co, nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja, 20 % 
DDV, organizacija potovanja.

Vljudno vabljeni! 
Predsednik SIEM: Bojan Grušovnik l.r.

Sekcija instalaterjev-energetikov
Vas vabi na strokovno ekskurzijo z ogledom sejma

MCE - MoSTRA 
ConvEGno MiLAno
27. - 30.03. 2012
38. mednarodni sejem ogrevanja, prezračevanja, klima, sanitarna 
tehnika,…

Rok prijave do 14.03.2012 oziroma do 
zasedbe mest.
Prijave: Prosimo, da prijave sporočite na 
naslov: EVROPA trans d. o. o.,  
Glavni trg 17b, 2000 MARIBOR;  
telefaks: 25 26 754;  
telefon: 25 11 532 in 25 27 899; 
e-pošta: info@evropa-trans.si.
Prijavnico najdete na spletni strani  
www.ponudba-obrti.com/maribor in 
www.revija-energetik.si

Program je bil izdelan po veljavnih cenah dne 22.11.2010. Skladno z 876. členom 
Zakona o obligacijah si pridržujemo pravico do spremembe cene potovanja, če pri-
de do spremembe cen prevoza, hotelskih in gostinskih storitev, deviznega tečaja 
ali drugega in, skladno z 878. členom istega Zakona, pravico do odpovedi potova-
nja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število oseb, ki je potrebno za izvedbo potovanja 
oz. bomo potovanje izvedli pod popolnoma drugačnimi pogoji. Odpovedi spreje-
mamo pisno, stroški pa znašajo: pri odpovedi do 30 dni 5%, od 29 do 22 dni 20%, 
od 21 do 15 dni 30%, od 14 do 8 dni 50%, od 7 do 1 dan 80%, po odhodu pa 100% 
od cene potovanja. Če potnik na lastno željo prekine potovanje, ni upravičen do 
vračila stroškov. Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del programa. 

Prijavnica za strokovno ekskurzijo z ogledom sejma v Milanu je na zadnji, 76. strani 
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Vabimo vas k sodelovanju in razstavljanju na sejmu 
ENERGETIKA, ki bo potekal od 15. do 18. maja 2012 na celj-
skem sejmišču. Vse zainteresirane, ki bi se radi predstavili 
v okviru sekcije na razstavnem prostoru v hali L, v prvem 
nadstropju, prosimo, da to sporočite sekretarki sekcije na 
elektronski naslov leonida.polajnar@ozs.si ali na telefon-
sko številko 02 330 35 10 ali na GSM 051 662 119. Podali 
vam bomo podrobnejše  informacije o pogojih sodelovanja. 
Prosimo vas, da se čim prej prijavite, saj je sekcijski  razstav-
ni prostor omejen.

Razstavni program sejma vključuje  
področja:

 � izkoriščanje obnovljivih virov energije (fotovoltaika, 
vetrnice, male hidroelektrarne, tehnologija za uporabo bi-
omase in geotermalne energije),

SPoŠTovAni čLAni SEkCiJE 
inSTALATERJEv-EnERGETikov ooZ MARiBoR!

SEJEM ENERGETIKA 
Celjski sejem, Dečkova 1; 3000 Celje 

Sreda 16. Maj 2012

Za sodelovanje na državnem prvenstvu dijakov instala-
terjev-energetikov strojnih instalacij Slovenije se lahko pri-
javijo ekipe dijakov srednjih poklicnih šol, ki izobražujejo di-
jake za poklic instalater strojnih instalacij.

Ekipa šteje 2 (dva) tekmovalca, ki se izobražujeta za po-
klic instalater strojnih instalacij. Tekmovalna komisija bo na 
osnovi prijav izbrala maksimalno 6 (šest) ekip .  Predpriprave 
se bodo izvedle v šolah .

vABiMo vAS nA oGLEd TEkMovAnJA - 
dRžAvno PRvEnSTvo diJAkov inSTALATERJEv 

STRoJniH inSTALACiJ
Pričetek v sredo, 16.5. 2012 ob 09.00 uri:

 � Otvoritev tekmovanja

 � Sprejem ekip z ogledom tekmovalnega prostora

 � Priprava tekmovalnih ekip - osebna

 � Priprava na tekmovanje – prostorska razdelitev

 � Prevzem materiala.

ob 10.00 uri: pričetek tekmovanja

10.00 – 10.45 tekmovanje - teorija

11.30 – 12.15  tekmovanje – praksa

12.45 objava rezultatov

13.15  morebitne pritožbe

14.00  uradna razglasitev rezultatov 

 � oskrba z gorivi,
 � pretvarjanje energije (motor generatorji, mikroturbi-

ne, kotli za procesno industrijo in široko rabo),
 � daljinska oskrba naselij z energijo (daljinsko ogrevanje 

in hlajenje, oskrba s plinom),
 � končna raba energije (naprave za ogrevanje stavb, na-

prave za hlajenje in klimatizacijo, naprave za hlajenje hrane 
in drugih proizvodov, gospodinjske naprave, merilna teh-
nika, regulacijski sistemi in avtomatika, gradnja energetsko 
učinkovitih stavb in naprav, razsvetljava),

 � energija in okolje,
 � kakovost življenja in energija,
 � sanitarna in bazenska tehnika (vodovodne instalacije, 

sanitarne instalacije).
Bojan Grušovnik, 

predsednik SIEM
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Spoštovani !
Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor in Sekcija  

instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije vas vljudno vabita na

»dAn SLovEnSkiH  
inSTALATERJEv-EnERGETikov«

NA 16. SEjMu ENErGEtIKA V CELju
V tOrEK, 15. MAjA 2012, ob 12:00 uri

V SEjNI DVOrANI CELjANKA  
v poslovni stavbi Celjskega sejma 

Dečkova 1, 3000 Celje

Poleg zanimivih strokovnih predavanj o aktualnih te-
mah, tekmovanju dijakov srednjih poklicnih šol in poslov-
nih srečanj, za vas pripravljamo tudi družabno srečanje. 
Kotizacije ni, saj se stroški krijejo iz sredstev sekcije in spon-
zorskih sredstev. Udeležence strokovnega srečanja bo ča-
kalo prijetno presenečenje. Podroben program dvodnev-
nih (torek, 15. in sreda, 16. maja) obsejemskih dogodkov, ki 
jih pripravljamo skupaj s Celjskim sejmom, bo objavljen v 
aprilski številki revije Energetik, na spletni strani sekcije in v 
zborničnih glasilih.
Prijavo za strokovno srečanje pošljite na naslov: 
območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, 
Titova cesta 63, 2000 Maribor ali 
po faksu št.: 02/ 30-00-491 oziroma na 
elektronski naslov leonida.polajnar@ozs.si. 
Prijave bomo sprejemali do 11. maja 2012 oziroma do zased-
be prostih mest. 

Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na 
sekretarko sekcije Leonido Polajnar na tel: 02/330 35 10 ali 
GSM 051 662 119.

Vljudno vabljeni!
Slovenski instalaterji-energetiki

Oglaševalci v strokovni reviji Energetik
Predstavniki, in učenci strokovnih poklicnih šol Slovenije

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor bo 
o dogodku obvestila sklade za izobraževanje, kjer lahko 
dobite podrobne informacije o možnostih povračila stro-
škov srečanja za zaposlene (kotizacija je 20€).

PRIJAVLJAM                                (vpišite število) UDELEŽENCEV.

ZA POZNO KOSILO PRIJAVLJAM                         UDELEŽENCEV.

PODJETJE

e-pošta: 

Telefonska številka 

Ime in priimek 

Ime in priimek

Ime in priimek

Ime in priimek

Ime in priimek

Odgovorna oseba:                                                               Datum:

Dovoljujemo, da podatke o podjetju lahko posredujete sponzorjem srečanja 

DA     NE

Dovolimo, da nas o vaši ponudbi obveščate po e-pošti 

DA     NE 

PRiJAvniCA ZA 
dAn SLovEnSkiH inSTALATERJEv-EnERGETikov

Celje, 15. – 18. maj 2012

Prijavnico nam lahko  
najhitreje pošljete  
po fax-u: 02/30 00 491
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RDEČE 
KRAŠKO 

VINO

STARA 
SORTA 

SLADKIH 
JABOLK

ODMIK V 
TELOVADBI

PODLAGA 
OSNOVA 

KNJIŽNO

ENOCELIČAR

VAS PRI 
ORMOŽU

JUŽNI 
DEL 

KOPRA

VINOGRAD

OGRADA 
ZA 

ŽIVIMO

OKUSNA 
MORSKA 

RIBA

NORDIJSKI 
BOG

TOLKAČ, 
KIJ

ROBNI 
VBOD

NAŠ 
DRAMATIK 

VILI

NAŠ 
SLIKAR 
FRAN

NAŠA 
PESNICA 
ZORA

IZDELOVALEC 
OBROČEV

VOJAŠKA 
STOPNJA 

ŠARŽA

NAŠ 
KANTAVTOR 

SMOLAR

SODOBNA 
BOLEZEN

BES, 
JEZA

TOMISLAV 
NERALIĆ

EDNINA V 
SLOVNICI

ELEGANTNA 
ŽENSKA

SAMOZADO
VOLJEVALEC

SIJAJ

AZIJSKA 
DRŽAVA

PIJANČEK

SONČNA 
STRAN

PRIGLASITEV
PLINSKI 

KUHALNIK OBER

OBUVALO 
STAR

JOŽE 
ŽAGAR NASELJE 

PRI 
KOPRU

ŠPORTNA 
JADRNICA

PUŠKINO 
KOPITO

ŽENSKI 
OSEBNI 
ZAIMEK

PETER 
AMBROŽ

POPA
LJENOST

OLGA 
BEDJANIČ

IZBOČEN 
DEL 

KLOBUKA
POSTAVNOST SKUPINA 

ŠOTOROV

AGAVI 
PODOBNA 
RASTLINA

DRUGI 
DAN 

V TEDNU

Nagradna križanka št. 12

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. 4. 2012 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 
Štefan Božanovič

Klavniška 9

9000 Murska sobota

2.nagrada
Marjan Baša
Jakčeva 40

1000 Ljubljana

3. nagrada
Horvat Dušan

Cesta v Rošpoh 95e
2351 Kamnica

nagrajenci nagradne  
križanke št. 11,  
90. št. revije  
Energetik
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Naziv s.p. ali d.o.o.:

Naslov: 

Kontaktna oseba: 

Telefon/GSM: 

ID za DDV :

PRIJAVLJAM ZA POTOVANJE:

Datum:                          Podpis:               Žig: 

PRiJAvniCA ZA 
oGLEd SEJMA MCE - MoSTRA ConvEGno MiLAno

2012

Prijave sprejemamo do 

14.03.2012 oz. do zased-

be mest na fax: 02/2526754 

oz. po pošti: EVROPA-TRANS 

d.o.o., Glavni trg 17B,  

MARIBOR oz. po e-mailu: 

info@evropa-trans.si.

  D i m e n z i j e  o g l a s n e g a  p r o s t o r a

188 x 218 mm

1∕1
1∕2

1∕2

1∕3
1∕3

210 x 297 mm
+ 3mm dodatka za 
obrez

180 x 253 mm

180 x 130 mm 90 x 253 mm

180 x 85 mm 60 x 253 mm

naslovnica

celostranski 
oglas
(ovitek ali vložek)

celostranski 
oglas

v zrcalo revije:

polstranski 
oglas

pokončni
polstranski 
oglas

tretjina 
strani

1∕4
1∕4

85 x 127 mm 127 x 65 mm 180 x 30 mm

pokončna
četrtina 
strani

četrtina 
strani

oglasna 
pasica

pokončna 
tretjina 
strani

Cenjeni oglaševalci!
Za objavo oglasa in strokovnega članka lahko pokličete po telefonu: 040 580 519
041 889 942 ali pošljete vaše povpraševanje po e-pošti: olga.poslek@gmail.com

76



Leto XVIII

ŠTEVILKA

91

w w w . r e v i j a - e n e r g e t i k . s i

Poštnina plačana pr i  pošt i 
2102 Maribor

Februar 2012

Bliža se sejem DOM, 
zato vas med 6. in 11. marcem 

vabimo, da nas obiščete  
v dvorani A na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani.

RIHTER d. o. o.

Loke 40

3333 Ljubno ob Savinji

T/+386 3 839 04 30

F/+386 3 839 04 31

info@rihter.si

prodaja@rihter.si

Predstavili vam bomo nove  
konstrukcijske sisteme za gradnjo 

nizkoenergijskih in pasivnih hiš  
ter novo linijo tipskih hiš.

Ne zamudite ugodnih sejemskih  
popustov!



WWW.Y TONG.SI

www.bauer-solarenergie.de


