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Pred vami je poletna izdaja revije
ENERGETIK. Pred težko pričakovanim poletjem izdajamo revijo z lahkotnejšim poletnim branjem. Zakaj ne bi torej letos, za
spremembo, s seboj na dopust vzeli revije
ENERGETIK?
Če pred odhodom od vsakodnevnih skrbi in obveznosti pogledamo nazaj, lahko rečemo, da je za revijo ENERGETIK in Sekcijo
instalaterjev- energetikov pri OOZ Maribor,
uspešno opravljeno delo in mnogo projektov. Leto 2012 je namreč leto Energetike.
Vezano je na sejem Energetika, ki je bienalno potekal na Celjskem sejmišču v mesecu maju in trajal 4 dni. Te dni, ko so bila
vrata sejma odprta, smo se želeli čim bolje
predstaviti, za kar smo se izredno potrudili. Želja, tako sekcije, kot tudi revije je bila,
da se na sejmu čim bolje predstavimo, da
damo članom sekcije iz cele Slovenije nekaj, kar bo jim pomagalo v poslovnem in
tudi osebnem življenju. Veselje je bilo delati v ekipi z jasno zastavljenimi cilji. Vsak posameznik je tvorno sodeloval pri ustvarjanju programa obsejemskih dogodkov. Na
razstavnem prostoru so se predstavili člani sekcije, v sodelovanju z TŠC Maribor smo
predstavili poklic, za katerega vemo, da je
deficitaren. Večkrat je bilo poudarjeno, da
je dolžnost sekcije, da mlade pouči in jim
pokaže ter predstavi zanimivo delo, ki doživlja velik razcvet, kjer so možnosti zaposlitve in napredovanja izredno velike. To smo
ponovno dokazali z zelo uspešno organizacijo tekmovanja dijakov srednjih poklicnih
šol. Pomoč in sodelovanje niso odklonili ne
sponzorji, ne republiška sekcija na OZS in ne
Celjski sejem. Gledalcev pa je bilo proti pričakovanju veliko.
Kot koordinatorka revije in sekretarka
Sekcije instalaterjev- energetikov opažam,
da je splošno poznavanje stroke ter poklica
instalater- energetik, slabo poznano. Skozi
leta mojega dela sem spoznala, da bo potrebno za promocijo sekcije in poklica še veliko narediti. Izzivi so bili in še bodo, tako
pri sekciji, kot tudi v reviji. Navkljub dejstvu,
da je pred nami poletni čas, ne počivamo.
Razmišljamo in kujemo načrte za naprej,
za bolj svetlo in optimistično prihodnost.
Projektov, idej in priložnosti nam ne zmanj-

ka, čeprav se tudi mi srečujemo z ovirami,
ki jih uspešno premagujemo z jasno začrtano potjo ter ciljem. Cilj je seveda izdaja revije Energetik, s čim aktualnejšo in zanimivo vsebino, ki je zagotovo ne bi bilo brez
podpore naših dragocenih, zvestih oglaševalcev ter dela v sekciji. Delo v sekciji je
usmerjeno predvsem v pomoč, izobraževanje in svetovanje, nezanemarljiva pa nista niti šport in druženje članov sekcije. Kar
smo dokazali na športnih igrah predlansko
leto, smo želeli tudi letos. Usoda, dogodki in
še kaj bi lahko našteli, nam je to preprečilo,
vendar mi se ne damo. Konca še ni in upamo, da nam bo uspelo to aktivnost izvesti
v letu 2013. To smo zapisali in tudi obljubili
vsem, ki so se letos prijavili.
Velike spremembe in nepričakovani dogodki so me postavili na realna tla. Nekoč
mi je nekdo rekel: »Nič ni večno!« Kar je res,
vendar, če se prehitro in nenadoma konča
in smo na to nepripravljeni, lahko traja nekaj časa, da dojamemo resnico. Vsak konec
pa je tudi začetek nečesa novega. Ostanejo
pa spomini, lepi spomini in izkušnje, na katerih lahko gradimo. Modrosti in nasveti za
življenje in delo so okoli nas, le pobrati jih
moramo ob pravem času in seveda izbrati
tiste, ki nam koristijo.
Revija, ki jo držite v rokah, ima tokrat
poudarek na sončni energiji in klimatizaciji.
Energija je okoli nas in pričeti se bomo morali zavedati, da je naša prihodnost odvisna od izkoriščanja (vseh) obnovljivih virov
energije. Zato sem toliko bolj vesela, ko se v
razpravah dotaknemo tudi toplotnih črpalk.
Tisti, ki jo že imajo, radi izpostavljajo prednosti in koristi tovrstnega sistema, ki je tudi
za okolje manj obremenjujoče.
Vabljeni k branju revije, o preteklih uspešnih dogodkih, dobrodelnih akcijah in še
marsičem, o čemer Vas obveščamo v tokratni, že 93. izdaji revije Energetik. V času dopustov, pa nikar ne pozabite razmisliti o iskanju robov, ki jih moraš, ko jih najdeš, le
še prestopiti in hkrati širiti znanje, poslovne
vezi, posle …
Leonida Polajnar
Koordinatorka revije Energetik
Sekretarka SIEM
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16. sejem Energetika
Energetika, varčna izraba energije in energetski viri

Na celjskem sejmišču je od 15.
do 18. 2012 maja potekal bienalni sejem Energetika, eden pomembnejših dogodkov slovenskih instalaterjev- energetikov,
na katerem so se predstavili slovenski instalaterji- energetiki.
Osrednja dogodka slovenskih
instalaterjev- energetikov sta
bila Dan slovenskih instalaterjev- energetikov ter tradicionalno državno prvenstvo dijakov
srednjih poklicnih šol, ki se izobražujejo v programu instalater
strojnih instalacij. Vzporedno s
sejmom Energetika so na celjskem sejmišču potekali še sejem Terotech – vzdrževanje,
eko ter varjenje in rezanje, ki so
skupaj prinesli najbolj celovite informacije o varčni in učinkoviti rabi energije v industriji
ter doma. Tokratni Dan slovenskih instalaterjev- energetikov,
praznik slovenskih in predvsem
mariborskih instalaterjev- energetikov je sovpadal z 20-letnico prvega sejma Energetika
pri nas. Prireditve so se udeležili predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Aleš
Pulko, podpredsednik mariborske obrtno-podjetniške zbornice in podpredsednik Sekcije instalaterjev- energetikov Danilo
Brdnik, predsednik instalaterjev- energetikov Slovenije
Jernej Dolinar ter ravnatelj
Tehniškega šolskega centra
Maribor Drago Kamenik.

V okviru sejma se je na tradicionalnem državnem prvenstvu dijakov
instalaterjev- energetikov pomerilo
šest ekip dijakov srednjih poklicnih
šol, med njimi tudi ekipa Tehniškega
šolskega centra Maribor, ki se izobražujejo za poklic instalater strojnih instalacij. Najboljša mlada instalaterja energetika sta bila kot na zadnjem
tekmovanju pred dvema letoma dijaka Srednje tehniške in poklicne šole
Trbovlje.

Dan slovenskih
instalaterjev energetikov
Dan slovenskih instalaterjev- energetikov je 15. maja sledil slovesni otvoritvi sejemskega četverčka v dvorani
Celjanka v poslovni stavbi Celjskega
sejma. Visok jubilej 20-letnico od prvega sejma Energetika, ki je bil leta
1992 organiziran še v Mariboru, preko

Danilo Brdnik, Jernej Dolinar in Aleš Pulko

3000 naslovov revije Energetik, bogato bero simpozijev s področja energetike, tekmovanja dijakov instalaterjev- energetikov, je v svojem govoru
kot pomemben praznik slovenskih
instalaterjev- energetikov poimenoval Danilo Brdnik, podpredsednik
SIEM. O pomoči sekciji, tako finančni kot organizacijski, saj je Območna
obrtno-podjetniška zbornica stala
sekciji vsa leta ob strani, je v nadaljevanju omenil Aleš Pulko, predsednik
Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Ter da je to panoga prihodnosti, saj je svetovna poraba energentov odvisna od razvoja te stroke in
od varčne rabe ter uporabe obnovljivih virov energije, torej naravnanosti v
trajnostni razvoj. Glede na vprašljivost
obstoja območnih obrtnih zbornic v
sedanji obliki organiziranosti, je prepričan in je poudaril, da se bo bran- 
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žno delo sekcij ohranilo in nadaljevalo, saj ima prihodnost. Zato je apeliral
na energetike, da svoje aktivnosti še
intenzivirajo in uspešno nadaljujejo z
dosežki in potjo, ki so jo uspešno zarisali v dveh desetletjih. Dokaz za to
je tudi mednarodni sejem energetika,
tokrat je bil organiziran že šestnajstič,
ki je otrok mariborske sekcije in je iz
sejma v sejem uspešnejši. Tudi osebno meni, da je naša prihodnost tesno
vezana na stroko in pri tem omenil še
dobro sodelovanje ter tesno povezanost s Tehniškim šolskim centrom
Maribor, ki vzgaja nov kader za obrtne obratovalnice.
Tudi Jernej Dolinar, predsednik
instalaterjev- energetikov Slovenije,
je v svojem govoru izpostavil, da imajo v okviru cehovske organizacije zagotovo prihodnost. Ter da je močna
povezanost te stroke s šolskim sistemom zelo dobra, da šole naredijo veliko, da pa sami storimo premalo, da bi se več mladih odločalo za
ta poklic. Energetika ponuja neomejene možnosti in nove priložnosti za
poslovanje in ker je med obiskovalci
veliko mladih, se bo morda trend slabega odziva med njimi za ta poklic počasi spremenil. Pohvalil je tudi revijo
Energetik, ki nas obvešča o novostih
v tehniki in za katero stoji mariborska
sekcija.
Ravnatelj Tehniškega šolskega
centra Maribor Drago Kamenik je poudaril, da hiter razvoj stroke potrebuje dobre kadre. V Tehniškem šolskem

centru Maribor, ki deluje tri leta, izobraževanje poteka s pomočjo sodobne tehnologije. Zato je med enotami šole morda najpomembnejši prav
med podjetniški center, kjer se povezovanje med teorijo in prakso, izobraževanjem in gospodarstvom še posebej prepleta. Tehniški center Maribor
je namenjen kakovostnemu izobraževanju mladih in odraslih za potrebe
gospodarstva ter obrti. Že pred desetimi leti so pričeli s projektom Tehnika
ti da krila, organizirajo tehniški tabor
za osnovnošolce, v času informativnih dni obiščejo okrog 60 osnovnih
šol. Kljub vsem aktivnostim pa vpis v
tehniko še vedno ne sledi povpraševanju po teh poklicih. Zanimanje za poklicno izobraževanje še vedno upada,
40 odstotkov mladih se po končanem
osnovnem šolanju vpisuje v splošne
programe srednjega izobraževanja.
Dodal je še, da se moramo za ustrezno usposobljene kadre truditi vsi,
na segmentu predstavitve poklicev
odlično sodelujejo s sekcijami OOZ
Maribor. Razveseljivo je, da trend zanimanja za poklice, za katere izobražujejo na njihovem centru počasi le
narašča.

Novi izzivi in priložnosti na
področju učinkovite rabe
energije
Vlasta Krmelj, direktorica energetske agencije za Podravje je pripravila strokovno predavanje o novih izzivih in priložnostih na področju

Otvoritvi sejma je sledila slovesnost ob Dnevu slovenskih
instalaterjev- energetikov

učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije. Energijska
agencija za Podravje je bila ustanovljena leta 2006, njeno delovanje zajema območje 18 občin, kar
zajema okrog 200.000 prebivalcev.
Poslanstvo agencije je širjenje znanja in aktivno delovanje na področju
učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, kar predstavlja tudi
potencial za razvoj Podravja. So center projektov, znanja in idej, ki vodijo
v prihodnost in temeljijo na načelih
trajnostnega razvoja. Problemi današnjega časa so zaradi onesnaženega
zraka in vode zdravje ljudi, pomanjkanje hrane in vode, pomanjkanje
energije, vse višje cene surovin, energentov, hrane in premajhna lokalna
samozadostnost v oskrbi s surovinami ter energijo. V preskrbi s surovinami in energenti bi bili radi samozadostni, zato pa bi morali napraviti več z
manj energije, naprave bi morale biti
bolj učinkovite, varčevati bi morali z
energijo ter uporabljati obnovljive
vire energije, ki so lokalni, naši in na
katere imamo vpliv. In kaj lahko storimo v podjetju, v obratovalnici? Dobro
je voditi porabo energije, nabavljati
učinkovite naprave, imeti energetsko
učinkovito organizacijo dela. Vprašati
se moramo ali so naši izdelki in storitve energetsko učinkoviti.
Zakonodaja sledi tem težnjam in
Slovenija slediti direktivam EU. Med
nalogami, ki smo si jih zapisali v aktih so, da bomo delež obnovljivih vi-

Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje
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Uporaba obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti je bila tema
strokovnega predavanja energetskega svetovalca Ludvika Hriberška

rov v porabi energentov zvišati na 25
odstotkov, za odstotek bomo znižali rabo energije in zmanjšali emisije
ogljikovega dioksida za 20 odstotkov
in letno obnovili 3 odstotke stavbnega fonda. Zato je še posebno pomembno izobraževanje, da se ideja
trajnostnega razvoja in znanje širita,
zato na agenciji sodelujejo s številnimi institucijami, med njimi z obrtno
zbornico in podjetniki ter obrtniki s
Podravja. Na žalost obstaja še dokaj
velik razkorak med teorijo in prakso,
znanje ima premalo veljavo, pri podjetjih je problem časa in kadra, ki bi lahko sledil razvoju, zato v agenciji podpirajo organizirano delovanje v okviru
zbornic, sekcij, kjer lažje organizirajo
izobraževalne seminarje in pritegnejo k udeležbi. Predstavila je še primere dobre prakse, primer obnove treh
kotlovnic v izvedbi javno zasebnega
partnerstva. Med izzivi je v zaključ-

Predstavitev sponzorjev in sekcije instalaterjev- energetikov

ku predavanja omenila izrabo energije odpadnih voda, bioplina za ogrevanje, v transportu, za kogeneracije.
Energetske sanacije predstavljajo tudi
rešitev gospodarske krize in reševanje
okoljsko podnebne problematike.

O uporabi obnovljivih
virov in o energijskih virih
prihodnosti
Brez dlake na jeziku o uporabi obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti je bil naslov naslednje teme,
ki si jo je za svoje strokovno predavanje izbral Ludvik Hriberšek, energetski svetovalec Gradbenega inštituta ZRMK, sicer pa zaposlen pri
Komunalnem podjetju Ormož. S svetovanjem za občane se ukvarja že 15
let in opravi okrog 200 svetovanj letno. Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije so občanom v pomoč največkrat,

ko se odločajo o sanaciji ali novogradnji in pri nabavi energetskih naprav.
Veliko občanov se na energetskega
svetovalca obrne ko ne ve, kako naj se
odloči pri izbiri energetskih naprav, da
bodo te učinkovitejše, veliko pa tudi
zaradi želje po gradnji sodobne nizko energijske stavbe ali pasivne hiše.
Razmislek o rabi energije se dolgoročno obrestuje, saj cene energije stalno
naraščajo.
Sledila je predstavitev pokroviteljev srečanja ter poslovno srečanje
oglaševalcev revije Energetik.

Državno prvenstvo dijakov
srednjih poklicnih šol
V okviru sejma Energetika je drugega dne sejemskega dogajanja sledilo tradicionalno državno tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol,
ki se izobražujejo za poklic instalater strojnih instalacij. Med šestimi 
Obeležitev tekmovanja srednjih
poklicnih šol

Priprave na tekmovanje dijakov
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Tekmovanje šestih ekip dijakov je privabilo veliko obiskovalcev

ekipami sta bila najboljša mlada dijaka iz programa instalater strojnih instalacij, dijaka Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Ekipa
Tehniškega šolskega centra Maribor
je bila tretja.
Petčlanska strokovna komisija pod vodstvom Jerneja Dolinarja
je odločila, da sta se najbolje odrezala Gašper Obalnar in Aljaž Novak
pod mentorstvom Miroslava Romiha
iz Srednje tehniške in poklicne šole
Trbovlje. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Srednje strojne šole Novo mesto, ki sta jo sestavljala dijaka Matjaž
Gašperšič in Timo Gradišar, mentorja pa sta jima bila Leopold Žagar in
A. Železnik. Tretje mesto sta osvojila
Franc Drozg in Aleksander Lešnik pod
mentorstvom Marjana Žugmana iz
Tehniškega šolskega centra Maribor.
Predsednik komisije Jernej Dolinar
je na razglasitvi najboljših med drugim povedal, da je bila komisija zado-

Skupinska slika tekmovalcev z mentorji, sponzorji in organizatorji tekmovanja

voljna z znanjem, ki so ga predstavili
dijaki. Posebej jih veseli, da mentorji prenašajo svoje znanje na mlade.
Miroslav Romih je bil mentor zmagovalni ekipi tudi na tekmovanju na
sejmu Energetika 2010. Komisija, ki
so jo poleg predsednika sestavljali še Drago Kralj, Bojan Dajčman,
Franjo Pernek in Milan Gabor, je po
Dolinarjevih besedah, glede na to,
da gre za mojstrski poklic, po mojstrsko strogo ocenila tudi tekmovalne izdelke. Ocenjevali so natančnost
izdelave, optimalno uporabo časa in
izrabo materialov, ročne in motorične
spretnosti, izvedbo določene naloge,
upoštevanje predpisov iz varstva pri
delu, čistočo in red na tekmovališču
in končni izgled. Dijaki so svoje znanje pokazali tudi v teoretičnem delu.
Za nagrado so prejeli priznanja ter
praktične nagrade pokroviteljev podjetij Aklimat, Bauhaus, Herz Unitas,
Hydronics za Heimayer, Mavi Maribor,

Logotipi organizatorjev in sponzorjev
tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol, ki
se izobražujejo za poklic instalater strojnih
instalacij, na 16. sejmu Energetika

Seltron, Unior in Vaillant. Prve tri ekipe so prejele še pokale, prve tri uvrščene ekipe pa tudi kovček za orodje
podjetja Unior.
Državno prvenstvo so skupaj pripravili Sekcija instalaterjev- energetikov pri Območni obrtno-podjetniški
zbornici Maribor, Sekcija pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije in
Celjski sejem.
Breda Malenšek

Vse fotografije: Breda Malenšek

Najboljša sta bila dijaka Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje

Predstavniki sponzorjev s podpredsednikom SIEM Danilom Brdnikom
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POSLOVNO SREČANJE
OGLAŠEVALCEV REVIJE
ENERGETIK NA SEJMU
ENERGETIKA
Celje, 15. 5. 2012
V sklopu Dneva slovenskih instalaterjev – energetikov, smo na sejmu
Energetika v Celju, na dan 15. 5. 2012,
organizirali poslovno srečanje oglaševalcev revije Energetik.
V uvodnem delu smo pozdravili vse prisotne oglaševalce revije
Energetik, tudi vse tiste, ki se iz kakršnihkoli razlogov niso mogli udeležiti
poslovnega srečanja.
S ponosom zremo na projekt, ki
se imenuje revija Energetik, saj gre za
kvalitetno strokovno revijo, ki bo v naslednjem letu praznovala okrogli jubilej, 20 – letnico in je tako ena prvih revij s tovrstnimi strokovnimi vsebinami
na slovenskem tržišču. Omenjeni jubilej pa skorajda sovpada z izdajo 100
številke revije Energetik.
Od našega zadnjega poslovnega
srečanja sta minili 2 leti. Že takrat smo
omenjali krizo, ki pa se je do danes še
bolj razplamtela. Vendar bi še enkrat
poudarili, da se ne smemo prepustiti pesimizmu in melanholiji, saj je kriza hkrati priložnost, da ustvarimo še
boljšo revijo.
Trudimo se, da v prav vsako številko revije »pripeljemo« nekaj novih
oglaševalcev, z novimi tematskimi
področji, kar seveda poleg strokovnih
vsebin naših stalnih oglaševalcev, tudi
prispeva k dvigu aktualnosti in branosti revije.
Da bi revijo še bolj približali široki
javnosti, je med drugim poskrbel naš
oblikovalec g. Andrej Požar z odlično
zasnovano spletno stranjo.
Zelo razveseljivo je dejstvo, da

smo v zadnjem času pritegnili k oglaševanju nekatere naše bivše oglaševalce, ki že kar nekaj časa niso bili z
nami.
Raziskovali smo tudi imidž revije
Energetik pri naših obstoječih in potencialnih oglaševalcih. Bogata in pestra strokovna vsebina, lepa oblikovna zasnova s povsem knjižno podobo
in dolgoletna tradicija so dejavniki, ki
vplivajo na zaupanje in prepoznavnost revije v slovenskem prostoru ter
izven meja. Nenazadnje pa se zaupanje krepi tudi na dejstvu, da je lastnik
in izdajatelj revije Območna obrtnopodjetniška zbornica Maribor.
Ob koncu bi se želeli zahvaliti
vsem našim zvestim oglaševalcem za
zaupanje in sodelovanje z željo, da se

jim v kratkem pridružijo še nekateri
novi, potencialni oglaševalci. Zahvala
pa gre tudi sekciji instalaterjev- energetikov, ki pod okriljem in z roko v
roki z Območno obrtno - podjetniško zbornico, z budnim očesom spremlja revijo in tvorno sodeluje pri izdaji prav vsake številke revije ter seveda
tudi članom ožjega tima, ki skrbijo, da
je revija v lepi podobi in pravočasno
pri prejemnikih.
Po zaključku poslovnega dela srečanja, smo se zbrali na skupnem kosilu v prostorih gostinskega lokala
Restavracije Golovec na Celjskem sejmu, kjer se nam je pridružila tudi direktorica Celjskega sejma ga. Breda
Obrez – Preskar.
Olga Poslek

WWW.revija-energetik.si
Prav na dan poslovnega srečanja oglaševalcev revije energetik sta minili dve leti
od prve predstavitve spletne strani www.revija-energetik.si.
Spletna stran je namenjena objavljanju dogodkov, kateri spremljajo dejavnosti sekcije instalaterjev- energetikov Maribor (SIEM) in oglaševalcev revije Energetik.
V tem času je zbranih in objavljenih kar lepo število člankov, z bogatim vsebinskim
in slikovnim materialom, ter informacij s področja energetike in tudi gradbeništva.
Vse objave so arhivirane in jih lahko poiščemo preko lokalnega iskalnika z vpisom
ključne besede na sami spletni strani ali pa v meniju arhiv.
Aktualne novice so objavljene na prvi strani v obliki povzetka in jih lahko
pokomentiramo.
Revija Energetik izzide tudi v digitalni obliki (pdf). Vsako aktualno revijo lahko prenesete na svoj računalnik ali prelistate preko pdf pregledovalnika v brskalniku.
Na spletni strani so koristne povezave partnerjev revije Energetik, kjer lahko uporabnik pridobi različne in konkurenčne informacije s področja energetike.
Spletna stran je dobro obiskana, kar kaže statistika števca v nogi spletne strani.
Statistiko tudi spremljamo preko strežniškega programa. Dnevno povprečje obiskov
se giblje med 60 do 80 obiskov različnih obiskovalcev.
Andrej Požar
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ZAHVALA SPONZORJEM
V času sejma Energetika (15.-18. Maj) je potekalo v organizaciji Sekcije instalaterjev- energetikov Maribor (SIEM) in v sodelovanju republiške sekcije
na OZS več dogodkov. Za izvedbo in uspešno predstavitev smo povabili k
sodelovanju tudi sponzorje.
Za generalno sponzorstvo pri vseh dogodkih se zahvaljujemo podjetju

Zahvaljujemo se še vsem ostalim
sponzorjem, ki so sodelovali pri različnih aktivnostih, ki so potekale od 15.5 do
18.5.2012:

Razstavljanje na sejmu
Energetika- sodelovanje s TŠČ
(promocija poklica)
Dan slovenskih
instalaterjev- energetikov
Tekmovanje dijakov srednjih
poklicnih šol Slovenije- smer
instalater strojnih instalacij

Za praktične nagrade in material se zahvaljujemo ostalim sponzorjem:

Za sodelovanje se zahvaljujemo CELJSKEMU SEJMU D.D.
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DOBRODELNA AKCIJA
MARIBORSKIH INSTALATERJEVENERGETIKOV PRI DRUŽINI
GERT V METAVI
Spomnimo se , da je na silvestrski
večer 2010 pri družini Gert v Metavi
(Pri Mariboru) zagorelo. Požar je uničil hišo, v kateri je preminil tudi lastnik. Krajevna organizacija Rdeči
križ Malečnik- Ruperče z g. Ernestom
Šilcem je do danes že veliko storila.
Veliko je bilo donatorjev in dobrodelnih koncertov ter dogodkov, ki so pripomogli k temu, da danes hiša stoji na
dvorišču pred več 100 let staro hišo, v
kateri za silo bivata Jožica Gert z hčerko Majo.
V petek 25.5. so se zbrali tudi instalaterji- energetiki Mariborske zbornice, da v hiši postavijo centralno
ogrevanje. Potrebno je bilo opremiti
kurilnico, postaviti peč, napeljati cevi
in po nadaljnjih zaključnih gradbenih
delih še v prostorih zmontirati radiatorje. Velko dela za en dan, vendar ekipa, ki si je zadala ta cilj, je to tudi izpeljala. Podjetje Uniprim d.o.o. je bilo
tisto podjetje, ki bi po gradbenih delih nadaljevalo z ogrevalno tehniko.
Pokojni Bojan Grušovnik je že imel dogovorjeno ekipo in popis dela, vendar
žal tega zaradi usode ni mogel dokončati. Dela je prevzel sedanji podpredsednik sekcije g. Danilo Brdnik, ki je
povezal člane sekcije in s skupnim močmi so dela intenzivno stekla. Podjetje
DA-BO- MONT (Dejan Dajčman, Alan
Svenšek), Termoservis (Boštjan Jager)
in Franjo Pernek s.p. so s svojimi zaposlenimi izvedli projekt. Pomagala
pa sta tudi dijaka TŠC Maribor (Rajko
Ačko in Rok Gril), ki sta bila na praktičnem izobraževanju ob delu pri Francu
Sagadinu s.p. Ekipa je pod strokovnim
vodstvom g. Perneka izvedla instala-

terska dela, ki so bila potrebna, da se
lahko zaključijo gradbena dela v prostorih. Ga. Jožica Gert je poskrbela za
malico vseh udeležencev dobrodelne
akcije. Ob pogovoru pa je povedala,
da si zelo želi, da bi se do septembra
lahko s hčerko vselili, ko začne hoditi
v srednjo zdravstveno šolo, saj bi rada
nekoč delala kot medicinska sestra.
Prvi sklop del instalaterjev- energetikov je bil na dan dobrodelne akcije zaključen. Sedaj so na potezi gradbinci, da naredijo estrihe in omete.
Delo še torej ni končano, vendar se
že načrtuje termin in ekipa. Sekcija se
zaveda, da je dela potrebno zaključiti, da bo žalostna zgodba imela srečen epilog.
Uredništvo revije bo dela spremljalo do zaključka in takrat v celoti
objavilo vse, ki so pomagali, tako ali

drugače v tej zaključni dobrodelni akciji, od članov sekcije do donatorjev
materiala.
Leonida Polajnar

10
Junij 2012

HIDRAVLIČNO
URAVNOTEŽENJE
OGREVALNIH SISTEMOV
Osnova pravilnega delovanja
ogrevalne naprave in sistema je pravilno načrtovanje ter izvedba hidravlike. Da bi se izognili težavam pri delovanju ogrevalnih sistemov, moramo
dobro poznati delovanje posameznega ogrevalnega sistema in njegove sestavne dele.
S pravilnim pristopom in z določenim predznanjem lahko nov ali obstoječ ogrevalni sistem izvedemo tako,
da bomo od njega dobili optimalne
rezultate.
Bistvo optimiziranja delovanja
ogrevalnega sistema je predvsem v
zmanjšanju porabe primarne energije – energenta in s tem znižanja
stroškov na optimalno raven.
Drug pomemben vidik optimizacije ogrevalnega sistema je udobje,
saj je pravilno delovanje ogrevalnega sistema pogoj za udobno bivanje
v prostoru.
Vsak posameznik, ki deluje na področju načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in upravljanja stavb je dolžan, da
pripomore k ohranjanju našega skupnega okolja. Z optimalno rabo energije in posredno z optimalno izvedbo
ogrevalnega sistema, je narejen prvi
korak v tej smeri.
Včasih se ljudje nismo zavedali, da
pretirana poraba energije in ‘’metanje toplote skozi okno’’, vodi k recesiji
družbe in našega planeta. Nesmotrna
poraba energije v preteklosti je povzročila neravnovesje v naravnem
okolju.
S pravilno in smotrno porabo
energije pa pripomoremo k varovanju naravnega ravnovesja.

Pomen vgradnje
termostatskih ventilov
podjetja HERZ
Vgradnja termostatskih ventilov
na ogrevalnih telesih kot so radiatorji,
konvektorji so nuja, saj z njihovo vgradnjo dosežemo sledeče :
 preprečimo, da se ogrevalno
telo glede na notranjo temperaturo
ne pregreva
 posredno s tem prihranimo na
porabi toplotne energije
 dosežemo v prostoru večjo stopnjo udobja
 prispevamo k bolj hidravlično
uravnoteženem ogrevalnem sistemu
– enakomernem ogrevanju prostorov
Termostatski ventil ima naslednje naloge :
 tipa prostorsko temperaturo
 jo primerja z nastavljeno
vrednostjo

 kompenzira morebitna odstopanja s spremembo ventilskega položaja tako, da ostane prostorska temperatura konstantna

Kratka razlaga delovanja
termostatskega ventila :
Sestavljen je iz :
 regulacijskega
radiatorskega
ventila (ravne ali kotne izvedbe)
 termostatske glave
Termostatska glava ima tipalo, ki je
napolnjeno s tekočino (hidrosenzor).
Ko tipalo zazna povečanje temperature v prostoru, se tekočina v tipalu
začne širiti in preko ventilske vzmeti
in vretena, deluje tako, da začne pripirati pretok ogrevalne vode skozi termostatski regulacijski ventil in s tem
skozi ogrevalno telo. Pomeni, da se je
pretok skozi ogrevalno telo zmanjšal,
s tem se je zmanjšala tudi količina toplote, ki jo ogrevalno telo odda v pro-

Slika 1 : Termostatski ventil s termostatsko glavo – HERZ Mini
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stor. Posredno s tem se je zmanjšala
tudi temperatura prostora.
Velja tudi obratno, ko se temperatura v prostoru zniža, se tekočina v
tipalu krči, posredno s tem se ventil
odpira in pretok skozi njega se veča.
Skozi ogrevalno telo gre večji pretok, kar pomeni večjo količino toplote, ki jo ogrevalno telo odda v prostor.
Prostor se segreva, temperatura v prostoru naraste.

Pomembno !
Za pravilno delovanje
termostatskega ventila
morajo biti izpolnjeni
tudi drugi tehnični
pogoji ogrevanja,
predvsem hidravlična
uravnoteženost sistema
ogrevanja.
Hidravlično
uravnoteženje
sistemov ogrevanja
Za izravnavo posameznih ogrevalnih teles v neki liniji je potrebno prednastaviti termostatske ventile. Ventilsko ohišje in tipalni element
predstavljata konstrukcijsko enoto.

Če termostatski ventil ne more učinkovito regulirati
temperature, je potrebno vgraditi regulacijo ogrevanja
in sicer linijske regulacijske ventile in regulatorje
diferenčnega tlaka na glavnih vertikalnih in horizontalnih vejah. Pozicije le teh naj določijo usposobljene
strokovne osebe. vedno se, če je le možno, naj uporabijo termostatski ventili z možnostjo prednastavitve.
Nastavitev položaja na termostatski glavi še ne pomeni prednastavitev termostatskega regulacijskega
ventila.
Če termostatskih ventilov ne prednastavimo, bodo ogrevalna telesa, ki
potrebujejo manjšo moč, oz. ležijo
ugodneje, imela prevelik pretok, ostala pa manjši. Zaradi tega mora termostatski ventil vedno znova zapirati in se
regulirno območje zmanjšuje. S prednastavitvijo lahko nastavimo maksimalni volumski tok. S tem dosežemo,
da imajo vsa ogrevalna telesa pretok
približno ustrezen projektiranemu.
Prednastavitev ventila pomeni določitev velikosti odprtine na termostatskem ventilu, ki jo lahko nastavimo. Vrednosti prednastavitev mora
strokovno usposobljena oseba izračunati in podati pravilne položaje

ventilov. Izvajalec pa jih mora pravilno nastaviti po navodilih.
Ko termostatski ventili začno zapirati, se poveča pretok na tistih ventilih, ki so še odprti. S tem se poveča
tudi tlačni padec na teh radiatorjih in
poveča hrupnost, piskanje ventilov.
Temu se izognemo z vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka. Delovanje
regulatorjev diferenčnega tlaka se
dobro vidi v Simulaciji hidravličnega uravnoteženja. Z prednastavitvijo in hidravličnim uravnoteženjem
so točnejše tudi meritve vgrajenih
kalorimetrov.

Vzdrževanje tlaka,
odzračevanje in
dopolnjevanje sistema
Pomen vzdrževanja tlaka, odzračevanja in dopolnjevanja sistemov 
Slika 3 : Regulator diferenčnega tlaka
- HERZ, tip : 4002

Slika 2 : Linijski regulacijski
ventil tlaka - HERZ
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ogrevanja je ključnega pomena, če
želimo zagotoviti potrebne tehnične pogoje, da lahko ob hidravličnem uravnoteženju sistemi pravilno
delujejo.
Vzdrževanje tlaka ima naslednji pomen :
 zagotovi sistemu potreben tlak,
ki je potreben zaradi transporta ogrevalnega medija v zaprtem sistemu
 omogoči, da vsi elementi ogrevalnega sistema pravilno delujejo in
da sistem kot celota, daje tisto, za kar
je namenjen.
Odzračevanje in dopolnjevanje
sistema ima naslednji pomen :
 zagotovi sistemu, da v njem ni
prisotnosti zračnih mehurjev ali žepov, ki onemogočajo pretok in s tem
povezano oddajo toplote

Kadar se v sistemu tlak vzdržuje in sistem odzračuje ter
dopolnjuje z avtomatsko napravo, je potrebno izvajati
redne preglede tesnosti sistema.
Za vse navedeno zgoraj in tudi za vsa ostala vprašanja
in pomoč pri rešitvi problemov, so vam na voljo
strokovnjaki s firme herz iz šmartnega pri litiji.
 odzračen sistem brez prisotnosti zraka ščiti vse elemente ogrevalnega sistema, pred poškodbami (obtočne črpalke) oziroma korozijo in jim
zagotovi pravilno delovanje
Kadar se izvaja odzračevanje in
dopolnjevanje sistema je potrebno paziti na :
 da obtočne črpalke ne obratujejo – sistem mora stati

 da so vsi ventili odprti maksimalno – maksimalni pretok
 da je kotel ali toplotna podpostaja izven delovanja
 da je na najvišji legi sistema možen izpust zraka oz. odzračenje ogrevalnega medija
Danijel Vesenjak, univ. dipl.inž.str
Herz d.d.

Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR
– za sofinanciranje tehnoloških investicij,
ki so v neposredni navezavi na rezultate
razvojno-raziskovalnih aktivnosti
Ljubljana, 20 junij 2012 –
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo bo predvidoma naslednji mesec objavilo Javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
– za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti. Višina nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za
sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo produktov, ki so
jih podjetja razvila v okviru lastne
razvojno-raziskovalne dejavnosti,
je do 20 milijonov EUR.
Namen razpisa je spodbuditev investicijskih vlaganj podjetij v uvedbo produktov, ki so rezultat njihovih
predhodno izvedenih razvojno-raz-

iskovalnih aktivnosti. Sofinancirani
bodo investicijski projekti, ki se bodo
izvajali v letih 2013 in 2014 ter bodo
vzpostavili proizvodnjo novega
produkta v okviru novega ali obstoječega obrata, zagotavljali nova
delovna mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Sofinancirane bodo začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva.
Na javni razpis se bodo lahko z eno vlogo prijavile gospodarske družbe, ki so ustanovljene po
Zakonu o gospodarskih družbah.
Upravičeni bodo stroški materialnih
(nakup novih strojev in opreme) in
nematerialnih investicij (investicije
v neopredmetena dolgoročna sredstva: nakup patentov, licenc, znanja

in izkušenj ter nepatentiranega tehničnega znanja).
Javni razpis za izbor operacij bo
delno financirala Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
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Sončna energija
Potrebe po energiji in njena poraba nenehno naraščajo, po drugi strani pa se vse bolj zavedamo groženj
o varnosti oskrbe z energijo in sprememb podnebja. Za vsakega od nas
je dostop do energije osnovnega pomena, v našem vsakodnevnem življenju. Poraba fosilnih goriv se, kljub dejstvu, da so njihove količine omejene
in da njihova poraba povečuje koncentracijo CO2 in toplogrednih plinov v ozračju, iz leta v leto povečuje.
Kot priče vse večjim klimatskim spremembam smo dolžni iskati alternativne vire energije in sonce predstavlja
neizčrpan vir energije- vir življenja.
Poleg povečevanja deleža energije iz obnovljivih virov je bistvenega
pomena tudi učinkovita raba energije. Prav izboljšana energetska učinkovitost lahko odločilno prispeva k doseganju trajnosti, konkurenčnosti in
zanesljivosti dobave energije. In uporaba sončne energije je pravzaprav
naša energetska prihodnost.
Sončna energija je skupen izraz za
vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. Sončno energijo že stoletja izrabljaj tradicionalni načini gradnje, v zadnjih desetletjih pa

je zanimanje zanjo, predvsem v razvitih državah naraslo, hkrati z zavedanjem o omejenosti drugih energetskih virov, s tem so mišljena fosina
goriva, ki pa imajo enormni vpliv na
okolje. Sončna energija je ena izmed
najčistejših možnih virov energije.
Je brezplačen, svojim uporabnikom
omogoča neodvisnost od drugih virov energije in varuje okolje. Sonce je
čist in donosen vir obnovljive energije. Energija, ki jo seva na Zemljo, pa
je okrog 10.000-krat večja od energije, ki jo dnevno porabi človeštvo.
Največja težava pri izkoriščanju sončne energije sta majhna gostota energije in nestalnost, saj sončnega sevanja ne moremo natančno napovedati.
Sončna energija tako predstavlja veliko priložnost, tako v pridobivanju
zelene energije, kot tudi pri novih
delovnih mestih. S sistemom fotovoltaike se sončna energija pretvori v
električno energijo, ki se lahko vključi v nacionalno omrežje. Fotovoltaika
tako pridobiva na pomenu.

Sonce je premalo
izkoriščeno
“Zavedati se moramo, da je son-

ce kot energijskimi vir premalo izkoriščen. S tem se bolj ali manj vsi strinjamo in o tem, kaj narediti, da bi bilo
drugače, pa so mnenja različna. Za
fotovoltaiko radi rečemo, da je trenutno v vrhu priljubljenosti med primarnimi energijskimi viri, s katerimi
naj bi zmanjšali porabo fosilnih goriv.
O drugih sončnih pretvornikih pa se
v javnosti ne govori kaj dosti oziroma
le malokdo ve, da obstajajo in da so
lahko resna alternativa sončnim celicam. Ob dejstvu, da kar 49 odstotkov
fosilnih goriv porabimo za ogrevanje
stavb, 31 odstotkov za pogon vozil in
20 odstotkov razpoložljivih fosfatnih
goriv za proizvodnjo električne energije, bi bilo povsem logično, da bi največ sredstev in znanja vlagali prav v
razvoj sončnih sprejemnikov za pridobivanje tople vode za domačo
uporabo in za ogrevanje stavb, žal pa
še vedno ni tako. Dober zgled imamo
v sosednji Avstriji,” pravi Janez Škrlec.
Tam je soncu nastavljenih že nekaj
milijonov kvadratnih metrov sončnih sprejemnikov. Pri nas je teh sprejemnikov še vedno zelo malo, je pa že
nek začetek.
(KG)

14
Junij 2012

DAN WEISHAUPTA
Celje, 17. maj 2012
Dne 17. 5. 2012 je podjetje
Weishaupt že 17. leto zapored organiziralo tradicionalni »Dan Weishaupta«.
Okoli sto udeležencev – projektantov,
instalaterjev, investitorjev, serviserjev,
upravljalcev kotlovnic, predstavnikov
poslovnih bank in javne uprave, predstavnikov medijev, se nas je zbralo
pred malo kongresno dvorano v poslovni stavbi Celjskega sejma.
V uvodnem delu nas je pozdravil direktor podjetja Weishaupt, g.
Henrik Dvoršak in se zahvalil, da smo
se odzvali povabilu. Poseben pozdrav
je namenil dvema starostoma slovenske energetike, prof. dr. Petru Novaku
in inženirju Hegediču, ki sta še kljub
letom, zelo aktivna.
Samo nekaj let nazaj se o okoljski problematiki ni kaj dosti govorilo.
Danes pa ugotavljamo, da do okolja
prijazna usmeritev ni nujno strošek.
Lahko se celo izplača tako z vidika racionalizacije poslovanja, kot tudi boljšega imidža v očeh potrošnikov.
Podjetje Weishaupt bo tudi v prihodnje gradilo svoj razvoj in uspešnost poslovanja kot okoljsko odgo-

Zbiranje udeležencev

vorno podjetje. Direktor je posebej
poudaril, da tokrat ne bo govora o
proizvodih in tehnologijah, marveč o
storitvah kot podpori investitorjem,
kupcem in poslovnim partnerjem.
Seveda pa to z drugimi besedami pomeni, da je treba poleg stalnega izboljševanja proizvodov, kontinuirano
izboljševati odnos do kupcev oz. »bližino do stranke«. Tam, kjer Weishaupt
prodaja svoje tehnične izdelke, je treba ponuditi kompleten paket storitev, kar je uspešno samo v primeru,
če smo čim bliže kupcu. Prav temu
vprašanju posvečajo v Weishauptu
že od nekdaj posebno pozornost in
lahko rečemo, da zasedajo vrhunsko
pozicijo.
V nadaljevanju je direktor nakazal argumente, ki dokazujejo
Weishauptovo vodilno vlogo glede
bližine do strank.
Na prvem mestu je vsekakor mnenje samega kupca. V Nemčiji so bili s
strani strank pozitivno ocenjeni v preteklem letu, pri čemer so stranke povprašali o njihovem mnenju glede storitev, vse od prvega svetovanja, pa do

Udeleženci srečanja

oskrbovanja naprav v obratovanju.
Weishaupt si je pri svojih partnerjih v stroki pridobil položaj, ki tudi v
prihodnje predstavlja dober temelj
za skupno rast. V Sloveniji še sicer
niso tako uspešni kot v Nemčiji, vendar imajo jasno začrtan cilj in poti za
dosego cilja. Ena od poti je tudi stalno
širjenje hčerinskih podjetij, podružnic
in pogodbenih partnerjev.
Na področju gorilnikov ni znana
podobna organizacija, kar je prava
prednost pred konkurenco, da se organsko dalje širijo, naskok, od katerega njihove stranke v svojih poslih
»profitirajo«.
Iz dolgoletnih izkušenj vedo, kako
izdelati energijsko varčne proizvode,

Pozdravni govor direktorja g. Henrika Dvoršaka
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ga. Sandra Kiker, vodja prodaje in marketinga

s skrajno malo škodljivimi snovmi in
kako te proizvode med sabo najbolje povezati ter upravljati, da delujejo
optimalno.
Weishaupt beleži v letošnjem letu
20 let poslovanja in razvoja na področju Slovenije. Po tako dolgem obdobju so potrebne spremembe, katere
narekujejo vse večje zahteve in potrebe tržišča – vse za boljši jutri.
V nadaljevanju je ga. Sandra Kiker,
vodja prodaje in marketinga, predstavila način, kako še izboljševati »bližino
do strank«, kar je naloga prodajne ekipe Weishaupt v Celju – obdržati in razvijati odnos do poslovnih partnerjev.
V zaključku uradnega dela smo
prisluhnili slikovitemu orisu začetka industrije v Celju, katerega je podal g. Matija Plevnik, umetnostni
zgodovinar.
Zatem smo se odpeljali na sedež
podjetja Weishaupt, na Teharje, kjer
so nas gostoljubno pričakali z aperitivom dobrodošlice. Za nas pa so pripravili tudi kulturnico – ogled raz-

Dobrodošlica na sedežu podjetja Weishaupt

Pogostitev

stave del petih priznanih celjskih
umetnikov, ki je bila za vse nas posebno doživetje. Sledilo je kosilo z odličnimi kuharskimi mojstrovinami, ob
spremljavi izbrane žlahtne kapljice.
V zaključnem delu pa smo si ogledali še film Grad na Savinji in prisluhnili
temperamentnemu nastopu skupine
Strojmachine.
Letošnji Dan Weishaupta je bil resnično nekaj posebnega. V nepozabnem spominu pa nam bo ostal tudi
zato, ker je drugi del dneva potekal na slavnostno okrašenem sedežu
podjetja – z izvrstno kulinariko in enkratnim kulturnim doživetjem. Še zlasti gre pohvala podjetju Weishaupt za

Ogled likovne razstave

odlično organizacijo dneva. Sicer pa
je rdeča nit oziroma glavni moto letošnjega Dneva Weishaupt kontinuirano izboljševati »bližino do stranke«
Prešerno razpoloženi smo se poslovili z željo, da se zopet srečamo v
naslednjem letu.
Olga Poslek, foto: O.P.

Nastop skupine Strojmachine
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WIENERBERGER
BRICK AWARD 2012
center v Južni Afriki. V kategoriji »Nestanovanjskih stavb« je zmagal Škotski arhitekturni biro NORD
s projektom inovativne električne postaje za olimpijske igre 2012 v
Londonu. Arhitekt Bart Lens pa je
žirijo prepričal s projektom v kategoriji »družinske hiše«, ki ga je poimenoval Zajčja luknja (The Rabbit
Hole). Portugalska arhitekta in brata
Francisco ter Manuel Aires Mateus
sta prejela nagrado v kategoriji »stanovanjskih stavb« za projekt »dom za
starejše občane« v Alcácer do Sal. V zadnji kategoriji »preobrazba« pa je nagrado dobil arhitekt iz Slovaške Pavol
Paňák za projekt skrivalnica iz opeke.
Brick Award, ki poteka vsako drugo leto in ga organizira največji proizvajalec opeke na svetu, posebej prepoznava uspešne primere moderne
opečne arhitekture. Nagrada je podeljena skupaj z 27.000 EUR denarne nagrade. »Z Wienerberger Brick
Award želimo poudariti inovativnost
in vsestranskost uporabe opeke v današnji moderni arhitekturi,« je povedal izvršni direktor Wienerberger g.
Heimo Scheuch. »Vsi projekti žarijo
prefinjenost, s katero so arhitekti pokazali prelivanje opečne zgradbe z lokalnim okoljem, kar se odraža tudi pri
izbiri materialov«.

Fotografija Andrew Lee

Skupina Wienerberger ima več
kot 230 proizvodnih lokacij v 30 državah, tudi v Sloveniji – Wienerberger
Opekarna Ormož d.d., ki že vrsto let
oglašuje v reviji Energetik. Je največji proizvajalec zidne opeke na svetu
in strešne opeke v Evropi. V srednji in
vzhodni Evropi narekuje trende tudi
na področju izdelkov za urejanje okolice. Wienerberger ima bogato tradicijo, saj je bil ustanovljen daljnega leta
1819 in bo čez dobrih 7 let praznoval
200. letnico obstoja. Zaposluje približno 12 tisoč ljudi po vsem svetu.
Wienerberger
vsako
drugo
leto podeli mednarodne nagrade
Wienerberger Brick Award za izjemne
opečne zgradbe.
Dunaj, 4. maj 2012 – V mestni
hiši na Dunaju so razglasili dobitnike nagrade Wienerberger Brick
Award 2012. Med nominiranci je bil
tudi slovenski projekt: Grajska pristava Ormož.
Pet mednarodnih arhitektov je
prejelo nagrado za svoje izjemno delo
na projektih, v katerih je bila uporabljena opeka kot gradbeni material.
Petčlanska mednarodna žirija je glavno nagrado podelila Južnoafriškemu
arhitektu Petru Richardu, kot zmagovalcu v kategoriji »Posebne rešitve z
opeko« za projekt Mapungubwe

Mednarodni arhitekturni kritiki in
arhitekturni novinarji so predložili nominacije za več kot sto izjemnih stavb,
ki so bile zgrajene iz glinenih izdelkov.
Skupno 50 projektov iz 28 držav se je
uvrstilo v ožji izbor, končna odločitev
pa je bila izvedena s strani mednarodne žirije arhitektov: Plamen Bratkov
(Bolgarija), Rudolf Finsterwalder
(Nemčija), Hrvoje Hrabak (Hrvaška),
John Foldbjerg Lassen (Danska) in
Zhang Lei (Kitajska).
Vsem petim prejemnikom mednarodnih nagrad Wienerberger
Brick Award za izjemne opečne
zgradbe iskreno čestitamo z željo,
da se jim v naslednjih letih pridružijo novi nagrajenci, z izvirnimi projekti stanovanjskih in nestanovanjskih opečnih zgradb.
Olga Poslek

Fotografija Jozsef Gulyas
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MIKROKOGENERACIJA ZA
MODERNIZACIJO DRUŽINSKIH HIŠ
NA OSNOVI STIRLING MOTORJA
V času 16. sejma Energetika
2012 sem se kot predstavnik revije
Energetik udeležila zanimivega predavanja g. Petra Kompleta iz podjetja VIESSMANN, z delovnim naslovom:

Mikrokogeneracija za
modernizacijo družinskih
hiš na osnovi stirling
motorja
SPTE je sočasno pridobivanje termične in mehanske energije, ki jo pretvarjamo v električno.
Sočasna oskrba s toplotno in električno energijo pomeni:
 velik
prihranek
primarne
energije,
 zanemarljive izgube pri distribuciji energije,
 zmanjšanje emisij CO2.
Mikrokogeneracija deluje kadar

je možno toplotno energijo porabiti ali akumulirati v toplotni hranilnik.
Načeloma velja, da se elektrika porablja v objektu ali pa se lahko oddaja v
javno električno omrežje. Mikro-SPTE
naprava je smiselna za vgradnjo v eno
ali dvodružinsko hišo. Hranilnik toplote ima pomembno vlogo za povečanje obratovalnega časa naprave.
Mikro-SPTE naprava Viessmann
Vitotwin 300 – W ima vse v eni napravi: Stirling motor za proizvodnjo elektrike (1 kW) in toplote (6kW) ter vršni
plinski kondenzacijski kotel (20kW) za
dogrevanje ob hujšem mrazu. Stirling
motor v Vitotwin 300-W je hermetično zaprt, obratuje z mirnim tekom in
skorajda ne potrebuje vzdrževanja,
kar omogoča instalacijo v bližini bivalnih prostorov.
Vitotwin 300 - W je odlična alterna-

Foto: O.P.

g. Peter Komplet, Viessmann: Mikrokogeneracija za modernizacijo družinskih
hiš na osnovi stirling motorja

tiva pri posodabljanju konvencionalnih ogrevalnih sistemov v obstoječih
hišah. V nasprotju z zastarelim plinskim kotlom, kogeneracija ne proizvaja le toplote, marveč dodatno tudi električno energijo, kar občutno poveča
skupni izkoristek naprave.
G. Peter Komplet je v 2. delu predstavil primere dobre prakse SPTE naprav Viessmann, kot sledi:
 Stanovanjski blok, Sevnica,
 Študentski dom, Maribor,
 Mikrokogeneracija za stanovanjske hiše.
Lahko sklenemo, da mikrokogeneracija za modernizacijo družinskih
hiš na osnovi stirling motorja prinaša s seboj nove trende pri varčevanju
s primarno energijo in nenazadnje
pri varovanju človekovega okolja –
zmanjšanje emisij CO2. Olga Poslek

Udeleženci predavanja
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S toplotno črpalko
ceneje do okolju
prijaznega ogrevanja
Akcija »Modra energija za toplotne črpalke«, ki
spodbuja gospodinjstva k učinkovitemu in okolju prijaznemu ogrevanju z obnovljivimi viri energije, se nadaljuje. Sodelujoči ponudniki toplotnih črpalk omogočajo kupcem do 13 % popust pri nakupu, dobavitelji
električne energije pa Modro energijo* po ceni osnovnega paketa oskrbe z električno energijo in še dodaten
popust za obdobje dveh let.
(*Modra energija je električna energija, v celoti pridobljena iz obnovljivih vodnih virov energije. Z uporabo
Modre energije ne povzročamo emisij CO2.)

Pomoč pri odločitvi
Odločitev o menjavi načina ogrevanja je pogojena z velikimi stroški. Pri investiciji v toplotno črpalko se stroški povrnejo v 5 do 7 letih, nato pa plačujemo le še strošek za porabljeno električno energijo, ki je znatno manjši, kot bi bil
strošek za ogrevanje s kurilnim oljem ali z zemeljskim plinom. Ob stroških pa se pojavi še veliko vprašanj, predvsem
glede pogojev in izbire toplotnih črpalk. Namen akcije ni
le ustvariti finančnih ugodnosti za nakup toplotne črpalke,
temveč ponuditi tudi potrebno pomoč pri odločitvi. Spletni
portal www.pozitivnaenergija.si s podstranjo akcije obiskovalcem ponuja veliko informacij, ki so v pomoč pri odločitvi glede vgradnje toplotne črpalke. Predvsem pa omogoča pregled vseh ključnih ponudnikov in modelov toplotnih
črpalk, ki so vključene v akcijo, dopolnjenih z informacijami
o popustih ter subvencijah.

Finančne ugodnosti akcije
Kampanja »Energija si, bodi učinkovit«, katere pobudnik
in investitor je HSE, vodi pa jo agencija Informa Echo, je že
lani v svoj program spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije uvrstila akcijo »Modra energija za toplotne črpalke«. Akciji so se kot partnerji pridružili štirje dobavitelji električne energije: Elektro Celje Energija, Elektro
Gorenjska Prodaja, Elektro Maribor Energija Plus in e3. Preko
posebnega paketa omogočajo kupcem toplotnih črpalk v
akciji Modro energijo po ceni osnovnega paketa oskrbe z električno energijo, nato pa še 10 % popusta za črpalke, namenjene ogrevanju prostorov in 5 % popusta
za črpalke, namenjene ogrevanju vode. Popust velja za
obdobje dveh let.

Doslej je sodelovanje potrdilo tudi 10 ponudnikov toplotnih črpalk, ki kupcem omogočajo od 5 do 13 % popusta
pri nakupu toplotnih črpalk v akciji.
Večina vključenih toplotnih črpalk v akcijo je deležna nepovratne finančne spodbude, ki jo podeljuje Eko sklad.
Prednosti, ki jih akcija omogoča kupcu toplotnih črpalk,
so predvsem:
 Informiranje preko oglasov in člankov v spletnih ter tiskanih medijih, predstavitev akcije v reklamnem letaku, kot
del računa za električno energijo.
 Pomoč pri nakupni odločitvi preko objavljenih vsebin
na spletni strani akcije, ki je del portala www.pozitivnaenergija.si .
 Pomoč pri izbiri najustreznejšega ponudnika.
 Zanimive popuste pri nakupu toplotne črpalke.
 Cenejšo električno energijo iz obnovljivih virov za obdobje 2 let.

Učinkovitost je koristna tudi za okolje
Najbolj pogosto uporabljeni viri energije za centralno
ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih so kurilno olje, plin
ali drva. Približno 8 % gospodinjstev razmišlja o zamenjavi
načina ogrevanja, kar je več kot predhodno leto. Med njimi
bi 18 % gospodinjstev najverjetneje izbralo toplotno črpalko. Za dodatnih 14 % pa bi črpalka bila morebitna izbira (raziskava REUS 2011).
Namen akcije »Modra energija za toplotne črpalke« je
spodbuditi čim več gospodinjstev, da ogrevajo in hladijo z
brezplačno energijo okolja ter s tem aktivno prispevajo k
zmanjševanju toplogrednih plinov, ki jih v veliki meri ustvarja pridobivanje in raba energentov, pridobljenih iz fosilnih
virov energije. Bodimo učinkoviti, zase in za okolje.
Več informacij: Rajko Dolinšek, Informa Echo
rajko.dolinsek@informa-echo.si
01 583 93 23, 031 688 423
www.pozitivnaenergija.si
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7.7. 2012 vas
med 9:00 in 17:00
vabimo na
DAN ODPRTIH VRAT,
ki bo v naši pasivni
hiši v Braslovčah.

Ker je hiša še v gradnji, si boste lahko ogledali detajle kakovostne izvedbe pasivne hiše.
Tako se boste lahko prepričali o izolativnosti zunanjega ovoja, pravilni vgradnji stavbnega
pohištva ter zrakotesnosti ovoja. Prikazan bo tudi postopek izdelave fasade.
Na vaša vprašanja bodo z veseljem odgovarjali naši strokovnjaki za pasivno gradnjo. Tam
bo tudi naš predstavnik za strojne inštalacije, ki vam bo svetoval vse o najcenejših in
najboljših načinih ogrevanja.
Pri predstavniku banke Sparkasse pa se boste lahko pozanimali tudi o najugodnejših
načinih financiranja.
Veselimo se vašega obiska!
Rihter d.o.o.
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Uponorjeve sistemske
plošče 14 – 16
Pritrjevanje cevi
na podlago pri talnem
ogrevanju
Uvod
Pri sistemu talnega ogrevanja se
toplota dovaja v posamezen prostor
preko cevi talnega ogrevanja, ki so
položene v tleh in zalite z estrihom.
Način pritrjevanja cevi na podlago
je lahko različen. Eden izmed najbolj
učinkovitih in najvarnejših načinov je
pritrjevanje cevi v sistemsko ploščo.
Pri Uponorju so v letošnjem letu
temeljito spremenili in optimizirali
sistemske plošče za talno ogrevanje.

Opis sistema
V primeru, da se v novogradnjo
vgrajuje sistem talnega ogrevanja ali
hlajenja, potem so Uponorjeve sistemske plošče 14-16 vsestransko uporabne, saj se lahko uporabljajo, tako
pri gradnji individualnih stanovanjskih zgradb, kot tudi večstanovanjskih zgradb in industrijskih zgradb.
Popolno ravnovesje sestavnih delov
sistema zagotavljajo prilagojene rešitve za vse priljubljene vrste estrihov,
namembnosti in geometriji prostora.

ne ogrevalne moči. Vsled fine regulacijske karakteristike je zagotovljeno
ekonomično in energetsko učinkovito delovanje. Udobje in varnost po
ceni, ki ostane na tleh.

Sestavljen izolacijski sloj za
praktično uporabo
Prerez Uponorjeve sistemske
plošče 14-16/30-2 kaže sestavljeno
zgradbo izolacijskega sloja (oblika
sendviča). V zgornjem delu se nahaja trden izolacijski sloj, ki zagotavlja
stabilnost čepka in neproblematično
vpetje cevi pri polaganju. V spodnjem
delu pa je izolacijski sloj bolj mehak
in je namenjen za udarno-zvočno
izolacijo.

Praktična pomoč za
popolni rez
Uponorjeva priprava za rezanje
plošče je praktično pomagalo pri rezanju posameznih plošč. Preko posebnega vodila je možno ploščo na-

Trdo
Mehko

Točna vgradnja cevi
Pri montaži omogočajo sistemske
plošče standardizirano in izredno hitro vgradnjo. Sistemske cevi so, s pomočjo čepkov na sistemski plošči, pritrjene na točno določenem mestu.
Sama oblika plošče zagotavlja odmik
cevi od plošče, tako da lahko estrih
popolnoma oblije cev. Zaradi tega je
omogočen popolni prenos izračuna-

polagajo od leve proti desni. Zaradi
posebnega robu in prekrivne tehnike
se polaganje izvrši praktično brez odpadkov – vse odrezane plošče se lahko uporabijo v naslednji vrsti.

S to premeteno kombinacijo izolacije se s sistemsko ploščo doseže
toplotna upornost R λ = 0,75 m2K/W,
zvočna izolativnost pa znaša 28dB
(DIN 4109).

Hitra, samostojna vgradnja
Sistemske plošče 14-16 so relativno velike (cca 1,25m2) in se običajno
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tančno odrezati na treh različnih
položajih – in to ne samo v vzdolžni smeri, ampak tudi diagonalno.
Struktura sistemske plošče na sprednji strani in mrežna struktura na hrbtni strani skrbita za boljšo orientacijo
pri rezanju.
Vaše prednosti:
 tri vrste plošč za različne vrste
vgradnje
 visoko kakovostne robustne sistemske cevi v dveh dimenzijah
 diagonalno polaganje cevi brez
pomoči posebnih držal
 odlično za cementni in samorazlivni estrih
 hitro polaganje, praktično brez
odpadkov
 okolju prijazen material iz recikliranega PS materiala
 sistemska varnost in kvaliteta
zaupanja vredne blagovne znamke
 dodatni izravnalni seti za polaganje med vratnimi odprtinami in
pred razdelilnimi omaricami

Sistemska raznolikost
Dve vrsti sistemskih plošč z izolacijo in sistemska plošča brez izolacije
naredi Uponorjeve sistemske plošče
14-16 univerzalno uporabne za sistem
talnega ogrevanja ter hlajenja. Plošče
se optimalno prilegajo vsem geometrijskim oblikam prostora zaradi njihovega sistema prekrivanja plošč preko
ene vrste čepkov. To zagotavlja zanesljivo, enostavno in hitro polaganje
brez odpadkov. Tudi pri diagonalnem
polaganju cevi niso potrebna nobena dodatna držala. Oblika čepkov na
sistemski plošči omogoča, da se cev
pritrdi na pravi globini in s točno določenim razmikom med cevmi (na voljo je 6 različnih pravokotnih cevnih
razmikov).
Razmik med cevmi pri vzdolžnem
polaganju: 5,5-11-16,5-22-27,5-33cm.
Razmik med cevmi pri diagonalnem polaganju: 7,5-15-22,5-30cm.
Uponorjeva sistemska plošča 1416/30-2 izpolnjuje najvišje zahteve

Uponor sistemske plošče
za talno ogrevanje

glede udarno-zvočne izolacije in tudi
toplotne izolacije.
V primerih, ko so tla obremenjena z do 30kN/m2, je najboljša rešitev
sistemska plošča 14-16/11, ki je brez
udarno-zvočne izolacije.
Uponorjeva sistemska plošča 1416 (brez izolacije) zagotavlja posebej
visoko stopnjo fleksibilnosti pri uporabi, saj se polaga direktno na že vgrajeno toplotno izolacijo.

Sistemska cev
Na sistemske plošče je možno
vgraditi naslednje Uponorjeve cevi:
 Uponor PE-Xa cevi 14x2mm
 Uponor PE-Xa cevi 16x2mm
 Uponor PE-Xa cevi 16x1,8mm
 Uponor
MLCP cevi
14x2mm
 Uponor
MLCP cevi
16x2mm

Rešitev za vsakršno strukturo tal
tri vrste plošč za različne vrste vgradnje
sistemske plošče omogočajo vgradnjo cevi
dimenzij 14 – 16 mm
možno je diagonalno polaganje cevi brez
pomoči posebnih držal
odlično za cementni in samorazlivni estrih
hitro polaganje plošč praktično brez odpadka
okolju prijazen material iz recikliranega
Ps materiala
dodatni izravnalni seti za polaganje med
vratnimi odprtinami in pred razdelilnimi
omaricami
Za več informacij:
TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
(01) 8309 168 tehnična služba
F (01) 8309 171
E pc5@titan.si
W www.titan.si
www.uponor.si
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Uponorjeva sistemska
plošča 14-16/30-2
 idealno za hišno in
večstanovanjsko gradnjo
 izolacija: EPS 040 DES sg
 debelina elementa: 48mm
 udarno-zvočna izolacija: 28dB

Uponorjeva sistemska
plošča 14-16/11
 za prostore z večjimi
obremenitvami (do 30kN/m2)
 izolacija: EPS 040 DES(100kPa)
 debelina elementa: 29mm
 brez udarno-zvočne izolacije

Izravnalni set za enostavno
polaganje cevi
v »problematičnih« conah
Posebne izravnalne plošče za pritrjevanje cevi med vratnimi odprtinami in/ali pred razdelilnimi omaricami,
ki imajo optimizirano število čepkov.
Ti elementi se enostavno prekrijejo
z eno vrsto čepkov na osnovni plošči, oba konca izravnalne plošče pa se
prekrijeta.
To velja tudi za kompleksne geometrije prostorov, vključno s poševnimi vratnimi odprtinami, kjer se doseže
popolnoma tesna površina.

Uponorjeva sistemska
plošča 14-16
(brez izolacije)
 za polaganje na že vgrajeno 		
toplotno izolacijo
 debelina elementa: 18mm

Zaključek
Predstavljena sprememba bo omogočala izvajalcem lažje, hitrejše in bolj natančno delo. S tem Uponor še vedno nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kvaliteto, najboljše strokovno znanje in dolgoročno partnerstvo. Za dodatne tehnične informacije se lahko obrnete na podjetje TITAN d.d., ki je generalni
zastopnik družbe Uponor v Sloveniji.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Sončne hiše - prihodnost
je na dlani
Energija je vir življenja. Postaja
vse dražja dobrina, pa tudi vrednota. Pričujoče klimatske spremembe in
zmanjševanje zalog fosilnih goriv so
prisilile človeka k iskanju alternativnih rešitev. Sonce napoveduje »sončno« prihodnost in morda tudi trajnostni razvoj oz. pridobivanje energije.
Zavedanje o varovanju okolja in učin-

koviti rabi energije ter obnovljivih virov je že močno zasidrano v zavesti nekaterih ljudi, vendar še vedno mnogo
premalo. Industrija, ki poganja mnoge
sisteme, ni naklonjena obnovljivim virom, saj le-ti kot nadomestki fosilnim
gorivom predstavljajo strošek, pa tudi
izkoristek je mnogo manjši. Tukaj ima
sonce veliko prednost, saj je neizčr-

pan vir energije in na podlagi tega
dejstva se je porodila tudi zamisel o
sončni hiši.
Sončna hiša je ekološka bivalna
enota, ki uporablja sonce oz. sončno energijo kot vir energije, bodisi za
ogrevanje, hlajenje in sanitarno vodo,
pomembna pa je tudi arhitekturna
zasnova same hiše, ekološki gradbe-
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ni materiali z naprednimi tehnologijami ter fizikalni zakoni. Arhitekturna
zasnova same hiše mora seveda sovpadati s čim večjim sončnim zajemom. Sončne hiše temeljijo na fizikalnih zakonih, potrebno je natančno
načrtovanje in projektiranje, saj je
sončno obsevanje nestalno, čemur
se je potrebno prilagoditi ter to dejstvo upoštevati tekom same gradnje.
Sončna energija se lahko pridobiva na
različne načine, običajno preko sončnih sprejemnikov, panelov oz. kolektorjev, preko zidov, sten, oken, ki (po
potrebi) vzdržujejo toplotno udobje.
Sončna hiša nudi obilico udobja, je izredno ekološka, naravna in pomeni
vračanje k naravi. Korak dalje je samozadostna sončna hiša, ki je sicer še v
»ovoju« (različni pilotski projekti), vendar vse bližje množični uporabi.
Sonce pošlje na Zemljo 20.000krat več energije kot jo ljudje potrebujemo. Kako koristiti ta potencial na
najboljši način, že več kot trideset let
dokazuje nemški arhitekt Rolf Disch,
ki se ukvarja s solarno arhitekturo in
nam vedno znova in znova ponuja
nove, originalne in izboljšane solarne rešitve. Dischev najbolj odmevni in svetovno znani projekt je The
Heliotrope. To je cilindrično prebivališče arhitekta, ki se fizično vrti in sledi

gibanju sonca. Svoje izkušnje Dischev
sedaj združuje v smeri načrtovanja
stanovanjskih in poslovnih zgradb,
celo mest in naselij, ki je npr. Solarno
naselje v nemškem mestu Freiburg...
Sončno naselje v Freiburgu predstavlja najsodobnejši evropski stanovanjski razvojni projekt. Tako imenovano sončno naselje je bilo zgrajeno
kot projekt EXPO 2000, sestavljajo pa
ga poslovne stavbe, bolnišnice, pisarne in stanovanjsko naselje. V naselju
se nahaja četrt s 1200 m2 komercialnih površin, 3.600 m2 pisarniških pro-

storov in 60 sončnimi vilami, na 11.000
m2. Tu gre za 60 individualno oblikovanih PlusEnergy domov, ki ustvarjajo
več energije, kot jo porabijo. Gradnja
je ekološka, s kvalitetnimi gradbenimi materiali in s trajnostnim načinom
gradnje. Kapaciteta ustvarjanja sončne energije je izredno visoka in hkrati zmanjšana poraba energije na minimum. S tem je Dishev dokazal, da
dodaten vir dohodka s solarnim sistemom ni več utopija. Sončne elektrarne so konec maja letos na strehah »Sončnega naselja« v Freiburgu
v Nemčiji namreč proizvedle 22 gigawattov električne energije, kar je ekvivalentno dvajsetim jedrskim elektrarnam s polno zmogljivostjo in
predstavlja totalni rekord. Norbert
Allnoch, direktor Inštituta za industrijo obnovljive energije, je za Reuters
povedal:»Nikoli do zdaj in nikjer drugod po svetu niso v kakšni državi
sončne elektrarne proizvedla toliko
fotovoltaične električne energije.
Razvoj na področju »sončnih« hiš
si šele dobro utira pot. Sončne ali solarne hiše pomenijo korak naprej k iskanju ustreznih energetskih rešitev,
saj pomenijo vračanje k naravi, hkrati pa so tudi ekonomične, udobne in
stroškovno ugodne. Predstavljajo donosno naložbo, saj je sončna energija
brezplačna.
(KG)
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polivalentne
toplotne črpalke
integra
Energetska učinkovitost v zgradbah je tudi pri nas zelo pogosta
tema, pa naj bodo to javni, poslovni
ali bivalni prostori. Splošen dvig cen
energentov na eni strani in skrb za
globalno segrevanje ozračja ter onesnaževanje okolja na drugi strani, povečujejo skrb naše družbe in vsakega
posameznika za gradnjo energetsko
učinkovitih zgradb z minimalnimi
stroški obratovanja in čim manjšim
vplivom na okolje.

Climaveneta se kot vodilni svetovni proizvajalec hladilne tehnike
uspešno vključuje v te razvojne trende in uporabnikom ponuja celo paleto proizvodov, ki se zelo učinkovito izkoriščajo za pridobivanje toplote
alternativnih virov. Med posebnimi
toplotnimi črpalkami, ki pri svojem
delovanju dosegajo izjemno visoke
izkoristke in uvrščajo Climaveneto v
sam svetovni vrh, je potrebno omeniti polivaletne naprave INTEGRA.

To so kompaktne toplotne črpalke
za 4 cevni sistem, ki lahko istočasno
proizvajajo kakršnokoli razmerje hladne (7/12 °C) in tople (45/50 °C) vode
ob visoki energijski učinkovitosti,
merjeni s koeficientom totalne učinkovitosti TER. Ta predstavlja seštevek
učinkovitosti pri hlajenju in gretju ter
je najvišji (tudi 8-9) pri enakem istočasnem hlajenju in gretju. V tem primeru se namreč vsa odpadna toplota, ki
nastaja pri proizvodnji hladne vode

Princip delovanja naprave
Vroč primarni
Kompresor
krog
Vroče
Krog 1

Kondenzator

Kondenzator

Krog 2

Izločevalec
tekoče faze

Izločevalec
tekoče faze

Uparjalnik

Uparjalnik

Sprejemnik
tekoče faze

Sprejemnik
tekoče faze
Mrzlo

Uparjalnik

Mrzli primarni krog

25
Junij 2012

potrebne za hlajenje, v celoti uporabi
za gretje in seveda tudi obratno.
V modernih zgradbah prihaja vse
pogosteje do potrebe po istočasnem
hlajenju in gretju določenih delov
stavbe (različna lega prostorov, različni nameni uporabe) skozi celo leto.
Take potrebe rešujemo najučinkoviteje s 4-cevnim sistemom in vgrajenimi polivalentnimi napravami INTEGRA, ki lahko v celoti nadomestijo
klasičen sistem hladilni agregat + kotlarna. Tak koncept hlajenja in gretja
omogoča poleg bistveno nižjih obratovalnih stroškov sistema, tudi nižje
celotne stroške investicije, z bistveno krajšo dobo vračanja finančnega
vložka.
Zadnja novost v družini polivalentnih naprav INTEGRA predstavljajo modeli i-FX-Q , sistem zrak/voda z
vijačnimi inverter kompresorji, razpoložljive moči od 479 do 811kW. Zaradi
inverterskega krmiljenja kompresorjev, naprave avtomatsko prilagajajo
moč dejanskim toplotnim potrebam
objekta in s tem dosegajo maksimalne energijske učinke, brez izgub, ki
nastajajo pri napravah s stopenjsko
regulacijo.
Naprave izberemo glede na maksimalno potrebno moč, ki je odvisno
od potreb objekta, hladilna ali grelna.
V prehodnih obdobjih naprava deluje z delnimi obremenitvami, vendar
dosegajo tudi v teh pogojih naprave
i-FX-Q maksimalno energijsko učinkovitost, s preko 40 % manjšo porabo

energije kot klasične rešitve s hladilnim agregatom in kotlarno.
Dodatna velika prednost teh naprav je tiho delovanje. Podatki za
zvočno moč (tlak) so podani za maksimalno moč naprave, pri delnih obremenitvah naprave pa so dejansko bistveno nižji, saj naprava avtomatsko
prilagaja režim delovanja kompresorjev in ventilatorjev obremenitvi ter s
tem znatno zniža hrup. Zaradi zveznega delovanja naprave (od 15% do
100% moči) se bistveno zmanjša število vklopov kompresorjev in ventilatorjev ter s tem posledično tudi hrup.

Pomemben podatek je tudi bistveno
manjši zagonski tok naprave in s tem
manjši stroški investicije ter obratovanja.
Tisoče vgrajenih naprav Climaveneta INTEGRA in več kot 20 letne izkušnje s proizvodnjo relativno zahtevnih naprav so garancija, da bo
taka naprava uspešno zagotavljala
v objektu hladno in toplo vodo na
energetsko najbolj uspešen način.
Tudi v Sloveniji je že kar nekaj takih
naprav večjih moči, ki uspešno delujejo in občutno znižujejo obratovalne
stroške ogrevalnih sistemov.
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Kolektor Koling pridobil
higienik certifikat za
nizkoenergetske klimatske
naprave svetovno
priznanega nemškega
inštituta TüV Nord
Kolektor Koling je v novi klimatski napravi KOLEKTOR AIR KA
model HH uspešno združil dve rešitvi; nizko energetski in varčni klimati so pridobili še higienik
certifikat priznanega nemškega
inštituta TüV Nord, kar je redkost
tudi na evropskem trgu.
Kolektor Koling je del mednarodnega koncerna Kolektor, ki povezuje skoraj 30 podjetij po celem svetu in je vodilno slovensko podjetje
za načrtovanje, razvoj in izdelavo klimatov. Kolektor Koling je eden izmed
domačih – slovenskih proizvajalcev
klimatskih naprav. Za njihove klimatske naprave je značilna nizka poraba
energije, a njihovi strokovnjaki, ki se
ukvarjajo z načrtovanjem in izdelovanjem klimatskih naprav, so šli še korak naprej. Z novo klimatsko napravo KOLEKTOR AIR KA model HH so
namreč razvili in certificirali, ne samo
energetsko varčno, ampak tudi higienik klimatsko napravo. S tem korakom so postali eden redkih ponudnikov na evropskem trgu, ki v enem
izdelku ponuja obe rešitvi.

Pri energetski učinkovitosti
klimatske naprave
pomembno vlogo igra
tudi ohišje klimatske
naprave
Energetsko visoko učinkovita za-

snova klimatske naprave zahteva tudi
kvalitetno in energetsko nepotratno
ohišje naprave. Kvalitetno izdelano
ohišje ima ravne in gladke notranje
površine oz. higiensko prijazno konstrukcijo, kar omogoča enostavno ter
prijazno vzdrževanje naprave. Ohišje
tako mora zagotavljati vzdrževalcem ustrezen dostop do vseh vgrajenih funkcijskih komponent in ne sme
imeti toplotnih mostov.

Detajl energetsko varčnega ohišja klimatske
naprave

Ohišje
klimatske
naprave
KOLEKTOR AIR KA model HH je izdelano na osnovi priporočil SIST EN
1886. Izdelujejo ga iz okvirja, ki ga sestavljajo posebni aluminijasti profili brez toplotnih mostov. Zunanji del
takšnega aluminijastega profila je z
izolatorjem ločen od notranjega dela
aluminijastega profila, ter prav tako
toplotno neprevodnih vogalnikov.
V ohišje klimatske naprave so vgrajeni dvostenski pokrovi, debeline 50
mm. Tudi pokrovi nimajo toplotnih

mostov, zunanja pločevinasta stena
pokrova pa je z izolatorjem ločena
od notranje pločevinaste stene. Med
stenama pokrovov in vrat se nahaja
negorljiva toplotna izolacija z gostoto izolacije ρ=100 kg/m3. Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1
po DIN 4102.

Klimatska naprava
KOLEKTOR AIR KA model
HH – združitev energetske
varčnosti in certifikata
higienik
Večina proizvajalcev klimatskih
naprav izdeluje higienik izvedbo klimatskih naprav v standardnem ohišju
(toplotna prehodnost po EN 1886 je v
razredu T3 in faktor toplotnih mostov
po EN 1886 je TB3), s čimer zagotavljajo predvsem samo zahteve po higienik izvedbi ohišja in vgradnji funkcijskih elementov.
Kolektor Koling pa je higienik klimatsko napravo razvil in uspešno certificiral v energetsko varčnem ohišju
KA model HH, zato je njihova klimatska naprava:
 Razvita in primerna za uporabo v najzahtevnejših prezračevalnih sistemih. Govorimo o izjemno
zahtevnih prezračevalnih sistemih,
kot so bolnice, farmacevtska industrija, prehrambna industrija, laboratoriji itd.
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 Enostavna in prijazna za vzdrževanje. Ohišje klimatske naprave
KOLEKTOR AIR KA model HH je kvalitetno izdelano in ima ravne ter gladke
notranje površine oziroma tako imenovano higiensko prijazno konstrukcijo. Ta omogoča enostavno in prijazno vzdrževanje naprave. Prav tako je
zanjo značilen tudi enostaven dostop
do vgrajenih funkcijskih komponent,
kar so med drugim tudi zahteve standardov, ki se nanašajo na higienik izvedbo klimatskih naprav.
 Dolga življenjska doba klimatske naprave. To omogočajo visokokvalitetni vgrajeni materiali,
predvsem korozijska zaščita – praškasto barvanje in nerjaveči materiali.
 Izdelane po priporočilih in
zahtevah standardov. Klimatska naprava KOLEKTOR AIR KA model HH je
zasnovana in izdelana po priporočilih
ter zahtevah standardov DIN 1946–
4, EN 13053, EN 1886 in VDI 6022. Po
EN 1886 dosega toplotno prehodnost

Testiranje klimatske naprave v inštitutu TüV Nord iz Nemčije.

T2, faktor toplotnih mostov po EN
1886 je TB2.
 Energetsko varčna, s čimer
znižuje stroške in zmanjšuje onesnaževanje okolja. Kljub zahtevnosti prezračevalnih sistemov, ki jim je
namenjena, je ob higienskih standar-

dih omogočena tudi energetska varčnost klimatske naprave. Klimatska naprava je namreč zasnovana tako, da
je izguba toplote skozi ohišje minimalna, da ni možnosti kondenzacije
ohišja, prav tako pa je zanjo značilna
visoka zrakotesnost ohišja in dobra 
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zvočna izolacija. Energetska varčnost
še posebej pri velikih objektih izredno pozitivno vpliva na znižanje stroškov, manjši pa je tudi negativen vpliv
na okolje.

Če želite prihraniti še več,
morate investicijo tudi
dobro načrtovati
Dobro načrtovanje investicije v klimatsko napravo namreč zniža stroške investicije tudi do 30
odstotkov. Pri načrtovanju namreč
ni dovolj, da upoštevamo številne pravilnike, standarde in zakone.
Potrebno je strmeti tudi k čim boljši kvaliteti zraka – najkvalitetnejša je
100 odstotna izmenjava prostorskega zraka z ustrezno pripravljenim svežim zrakom – obenem pa poskrbeti
za čim nižjo porabo električne in toplotne energije. Pri tem je nujno upoštevati še specifike prezračevalnega
sistema, če jih ta zahteva; npr. v bolnišnicah in prehrambni industriji je bistvenega pomena tudi higienski vidik
klimatske naprave.
Ob vseh teh dejavnikih, ki jih je
potrebno upoštevati pri investiciji v
klimatsko napravo, je zato bistvenega pomena, da izberemo pravega izvajalca, s preverjenimi referencami in
usposobljenim strokovnim kadrom,
ki nam svetuje že pri sami izbiri klimatske naprave ter nam jo nato tudi
kvalitetno izdela.

Higienik certifikat je
dodatna garancija za
naročnike.
TÜV NORD Group, ki je podelil
higienik certifikat Kolektor Kolingu,

Branko Gabrič, izvršni direktor za področje prezračevanja in klimatizacijo Kolektor Koling: »Pridobitev higienik certifikata mednarodno priznanega inštituta TÜV
NORD iz Nemčije za nizko energetske klimatske naprave
je prebojni uspeh na področju razvoja klimatskih naprav
v Sloveniji. S pridobitvijo certifikata ima sedaj Kolektor
Koling v svojem naboru izdelkov klimatske naprave, ki so
pripravljene za uporabnike, kjer so prezračevalne zahteve izredno zahtevne in
visoke. Certificirane klimatske naprave so primerne za farmacijo, prehrambno
industrijo in predvsem bolnice. Načrtujemo, da bomo z certificirano in varčno klimatsko napravo uspeli prodreti tudi na tuje trge, ker smo že prisotni in
predvsem tudi doma, kjer se pripravljajo projekti energetskih prenov bolnic
in drugih zahtevnih objektov.
je en največjih tehničnih servisov.
Ponuja svojo svetovalno, storitveno
in inšpekcijsko znanje ter izkušnje v
več kot 70 državah po vsem svetu,
njegovo vodilno načelo in geslo pa je
“Naredimo naš svet varnejši”.
Osnova testiranja enote za higiensko pripravo zraka temelji na DIN
1946: – del 4: prezračevanje v zgradbah ter sobah za zdravstveno nego
(12/2008), upoštevani pa so tudi drugi evropski standardi za tovrstne aplikacije. Za pridobitev TÜV NORD certifikata je potreben uspešen preizkus,
katerega pogoj je izpolnitev številnih
zahtev.

Zahteve in standardi
inštututa TÜV NOR , ki
jih izpolnjujejo klimatske
naprave Kolektor Kolinga
 Pri eksperimentalnih testih inštituta TÜV NORD morajo biti verificirane vse tehnične lastnosti ohišja,
gradnje in oblike.
 Vizualni pregled klimatskih naprav se najprej nanaša na higienske

lastnosti. TÜV NORD je pozitivno ocenil, da se klimatske naprave Kolektor
Air lahko očisti v celoti, čiščenje klimatov je možno izvesti preprosto in
učinkovito, možno je tudi zanesljivo
preverjanje higienskih lastnosti po izvedenem čiščenju.
 Strukturna zasnova notranjih
sten in vgrajenih komponent je preverjena glede na prisotnost skritih votlin, ki ji ni moč učinkovito čistiti.
 Uporabljeni materiali morajo
biti preverjeni glede na njihove higienske lastnosti. Proizvajalec predpiše
ustrezna čistila.
 Klimatske naprave vsebujejo natančna navodila za montažo in
obratovanje ter poglavje o čiščenju in
vzdrževanju. Operacije, ki so zahtevne zaradi konstrukcije, so natančno
pojasnjene.

Več informacij:
www.kolektor.com

www.revija-energetik.si
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Z opeko POROTHERM se
doma srečata toplina in
udobje
materiala, postavljamo temelje družinskega bivanja – ne
samo za nekaj let, temveč za
več generacij.

Opeka POROTHERM:
trajni naravni material,
ohranjena vrednost
hiše
V določenem trenutku v našem življenju se pojavi želja, da
bi imeli svojo hišo. Na začetku,
ko še sanjarimo, si želimo, da bi
bila naša nova hiša dom v pravem pomenu besede, kjer se
bomo počutili varne in kjer nam
bo toplo ter udobno.
Prav zaradi tega je pametno, da izberemo strokovnjake
in materiale s tradicijo, ki znajo upoštevati naše želje, da se
bomo doma počutili varno in
udobno ter zahteve, da do hiše
pridemo hitro in učinkovito.
Pomembno vodilo strokovnjakov iz podjetja Wienerberger
je njihovo zavedanje, da z optimalno izbiro gradbenega

Opeka je namreč trajen
in vzdržljiv material, zagotavlja prijetno ter zdravo bivanje, prijetno ozračje v prostoru, obenem pa nas varuje pred
hrupom iz okolice… Dodana
vrednost je tudi to, da gre za
ekološki material.
Pri izbiri sistema zidakov je pametno vedeti, da zid
nima samo nosilne vloge, ki ga
bomo kasneje oblekli v fasado.
Zunanji zidovi našemu domu
nudijo zaščito pred zunanjimi
vplivi iz okolja in sicer z izolacijo ter dobrimi izolacijskimi lastnostmi. Opeka POROTHERM
se lahko pohvali z izvrstnimi toplotno- izolacijskimi lastnost-

mi, ki začetno investicijo povrne s kasnejšim prihrankom pri
ogrevanju. Opeka POROTHERM
poveča akumulacijo energije v
hiši, še posebej pa to toplotno
stabilnost občutimo v spomladanskem in jesenskem obdobju, ko nam popoldansko sonce greje prostore, ki ostanejo
topli tudi ponoči, vse do naslednjega jutra, ko novi sončni žarki ponovno poskrbijo za naše
ogrevanje.
Z opečno gradnjo dosežemo naše sanje, da bi ime-

li dobro, varno in varčno hišo.
Sistem
POROTHERMDRYFIX
omogoča rešitve, s katerimi si
omogočimo, ne samo boljšo
kvaliteto gradnje, temveč tudi
hitrejšo gradnjo (hiša lahko zraste v dobrem tednu in jo lahko
zaradi suhe gradnje tudi hitreje finaliziramo). Analize, kjer so
primerjali stroške montažne in
opečnate gradnje, so pokazale,
da so stroški pri opečnati gradnji nižji. Zadovoljni pa so tudi
številni novi lastniki, ki uživajo v
toplini in udobju svoje hiše.
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UPONOR ZEMELJSKA ENERGIJA
kolektorjev. Trenutno najbolj razširjene toplotne črpalke
zrak-voda imajo povprečni letni učinek okrog 200 %. Te toplotne črpalke črpajo toploto iz okoliškega zraka in imajo
najslabši učinek takrat, ko je zunanja temperatura najnižTemperatura na površju [°C]
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Evropska unija si je zadala ambiciozen cilj »20-20-20«.
Kar pomeni, da naj bi vse članice EU do leta 2020 zamenjale potrošnjo 20 % fosilnih goriv z obnovljivimi energijskimi
viri. Ob sončni in vetrni energiji je najbolj zanimiva zemeljska energija. Zemeljska energija ima prednosti pred sončno in vetrno energijo, saj je na voljo 24 ur na dan in 365 dni
na leto, v praktično neomejenih količinah. Pri izkoriščanju
zemeljske energije ločimo globoko geotermalno in zemeljsko kolektorsko energijo. O geotermalni energiji govorimo,
kadar je zemeljska skorja razmeroma tanka in z globokimi
vrtinami dosežemo zemeljski plašč, ki ima v povprečju temperaturo 1200° C. Izkoriščanje geotermalne energije je ekonomično na vulkanskih območjih, kot je na primer Islandija.
O zemeljski kolektorski energiji govorimo, kadar so vrtine
globoke do 400 metrov in toploto zbiramo s pomočjo toplotnih kolektorjev. V nasprotju z geotermalno energijo kolektorska energija ni uporabna neposredno za ogrevanje.
Izkoriščamo jo s pomočjo toplotnih črpalk. Uponor ponuja
rešitve za geotermalno in kolektorsko energijo. V Sloveniji
je le malo lokacij, primernih za izkoriščanje geotermalne
energije, zato se bom v članku posvetil zemeljski kolektorski energiji.
Toplotne črpalke zemlja-voda imajo povprečni letni učinek okrog 400 %. Kar pomeni, da 75 % toplote, ki jo potrebujemo za gretje, črpamo iz zemlje s pomočjo zemeljskih
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Toplotna črpalka
zrak – voda

Toplotna črpalka
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Toplotne potrebe [kWh]

40.000
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Povprečni letni izkoristek

85%

200%

400%

Vložena energija [kWh]

47.508

20.000

10.000

Cena na kWh [cent/kWh]

6,68

13,61

13,61

Letna cena energentov

3.174 €

2.722 €

1.361 €

Vzdrževalni stroški (dimnik, meritve)

50 €

/

/

Skupaj letni strošek

3.224 €

2.722 €

1.361€

Razlika

/

- 502€
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Relativni delež

100%

84%

42%
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ja. Ravno takrat pa so toplotne potrebe največje. Iz grafa
je razvidno, da je le nekaj metrov pod zemeljskim površjem
temperatura stalna skozi vso leto.
V tabeli je vzorčni izračun stroškov ogrevanja dobro izolirane družinske hiše s površino približno 250 m2 pri trenutnih cenah energentov.
Seveda so cenovne razlike pri večjih objektih bistveno
večje. Izkoriščanje zemeljske kolektorske energije pa ima še

eno veliko prednost – pasivno hlajenje. Pasivno hlajenje pomeni, da je pri visokih temperaturah poleti možno hlajenje
objekta brez porabe energije. Voda v zemeljskih kolektorjih
ima tudi poleti temperaturo med 10° C in 15° C. S pomočjo
električne črpalke hladna voda kroži med zgradbo in zemeljskim kolektorjem. V Nemčiji se trenutno veliko investira v
zemeljske kolektorje in zamenjavo toplotnih črpalk zrak –
voda s toplotnimi črpalkami zemlja – voda.

Uponorjeve rešitve zemeljskih kolektorjev:
Horizontalni kolektor
Cevi se položijo horizontalno ali diagonalno na globini do 5 metrov ob zgradbi ali pod
betonsko ploščo. Cevi so položene nad podtalnico. Takšna rešitev je možna povsod in je najcenejša. Idealna za družinske hiše in manjše poslovne objekte. Zaradi majhne globine kolektorjev, je učinek toplotne črpalke nekoliko slabši. Pasivno hlajenje je omejeno in omogoča le
približno 8° C nižjo temperaturo, kot je zunanja temperatura zraka.

Energijske kletke
V plitke vrtine se vstavi kovinska kletka, okrog katere je v spiralo ovita cev. Vrtine so globoke do 5 metrov. Energijske kletke zahtevajo znatno manj površine zemljišča kot horizontalni kolektorji. Primerno je na zemljiščih, kjer globoko vrtanje ni mogoče ali je podtalnica zelo
blizu površju. Učinek toplotne črpalke in pasivnega hlajenja je podoben kot pri horizontalnih
kolektorjih. Primerne so za družinske hiše in manjše poslovne objekte. Ni potrebno vodovarstveno soglasje.

Energijski piloti
Na mehkih tleh, kjer je pilotiranje zgradb potrebno zaradi statičnih razlogov, je možno pilote izkoristiti kot zemeljske energijske kolektorje. Uponor proizvaja betonske pilote različnih
dolžin od 10m do 30m, ki imajo že vstavljene cevi v obliki črke U. Lahko se tudi uporabijo klasični piloti, okrog katerih se v spiralni obliki navije cev. Takšna rešitev je idealna povsod, kjer je
pilotiranje potrebno. Uporabno za vse vrste zgradb. Stroški energijskih pilotov so minimalno
večji kot stroški klasičnih pilotov. Zaradi velike globine je izkoristek toplotne črpalke maksimalen, kakor tudi pasivno hlajenje.

Vertikalni kolektorji
Kolektorji se vstavijo v vrtine globoke do 30 metrov vertikalno. Najdražja rešitev je primerna za večje zgradbe z najboljšim učinkom toplotne črpalke in najboljšim pasivnim hlajenjem.
Potrebujejo zelo malo površine parcele in so primerni za vse vrste tal. V Sloveniji je potrebno
vodovarstveno soglasje.

Vse rešitve uporabljajo Uponorjeve cevi PE-Xa in sistem spajanja
Quick & Easy.
Andrej Brglez
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Arhitektura bivanja
s soncem
Trajnosti razvoj – beseda ali dejanje?
Med ljudmi je vse bolj prisotno zavedanje o potrebi trajnostnega modela življenja in razvoja, ki bi ga le to narekovalo.
Gospodarsko ekonomska kriza je globoko zarezala v razmišljanje o varčevanju na različnih nivojih in v skoraj vseh segmentih našega bivanja ter potrošnje. Varčevanje, ki je bilo
prej bolj v mislih in dejanjih posameznikov, lahko pa tudi kot
odlična tržna niša, je sedaj postalo nuja in realnost.
Odgovornosti do ohranjanja narave se še vedno zaveda
premalo ljudi, tu lahko vsak začne pred svojim pragom, kar
je dobro, vendar premalo, namreč odlična tržna niša še vedno ostaja. Nekatere industrijsko bolj razvite države bodo
stežka podpisale za njih zavezujoče mednarodne dogovore
o zmanjšanju emisij izpustov, če se omejimo zgolj na to, saj
bi to pomenilo ali drage posege v industrijo ali pa bi morali zmanjšati proizvodnjo, kar bi zmanjšalo potrošnjo. Kako
zmanjšati potrošnjo, če je ta vodilo kapitala in izključuje
varčevanje.
Mnogo izdelkov in storitev je ponujeno pod geslom
ohranjanja narave. Z večino ni nič narobe, gre le za pristop,
da spet nekaj dodajamo in kupujemo zato, da bi lahko živeli bolj naravno. Ali rečeno preprosteje gremo po daljši poti,
ki nas stane več.
In zakaj ne bi šli po krajši in cenejši poti?

Samoregulativa toplotnih tokov in
napredni materiali
Arhitektura sončnega zajema za ogrevanje in hlajenje
bo igrala vse bolj pomembno vlogo v prihodnosti.
Izkoriščanje sončne energije poteka na več načinov,

običajno preko zidov, oken, sončnih pasti, tal in streh, z dodajanjem elementov in površin s katerimi akumuliramo in
usmerjamo toplotno energijo za ogrevanje ter hlajenje v
konstrukcijske elemente iz naprednih materialov, pri tem pa
nam služijo spoznanja s področja tehničnih znanosti in nanotehnologij. Uporaba faznospremenljivih materialov pri
vzdrževanju toplotnega udobja olajša nekatere tehnološke
rešitve, bistveno pri omenjenem je, pravilno načrtovanje toplotnih poti, ter izbira pravih materialov zanje, ki nam omogočajo, da shranimo energijo, ko je jo v izobilju in jo uporabimo ob pomanjkanju primarnega vira.
Potrebno je opozoriti, na visoko raven bivalnega udobja
in izboljšano kvaliteto življenja v taki zgradbi, lahko jo imenujemo aktivna hiša s pasivnim zajemom sonca, ekosolarna, bioklimatska...

Zelena sončna past kot
center bivanja
Mnogi bi pomislili, da si razkošja kot so: bazen, topla kopel (whirlpool), zelenjavni zimski vrt in podobno, v takšnih
hišah ne moremo privoščiti, oziroma zaradi varčne gradnje
ne gre v koncept solarne hiše, da je življenje v takšni hiši
korak nazaj v udobju oziroma, da bi za življenje v takšni hiši
morali biti asketi, vendar ravno nasprotno, solarna hiša ponuja več udobja, hkrati pa ne povečuje stroškov.
Določeni elementi »razkošja« so v takšnih hišah zelo zaželjeni, saj jih ustrezno izkoristimo za povečanje energetske
učinkovitosti.
Bazen naprimer, za katerega prevladuje mnenje, da njegova izgradnja in kasneje vzdrževanje drago in zahtevno, v
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solarni hiši z domiselnimi rešitvami odlično dopoljuje toplotno bilanco. Zelene rastline, ki jih lahko vključimo kot del
ambienta, opravljajo poleg dekorativne tudi funkcijo čiščenja zraka, nenazadnje pa si lahko privoščimo tudi sveže dišavnice preko celega leta. V zeleni sončni pasti se kar naenkrat odvija pretežni del življenja.
Pomemben vidik pa je tudi, da z zelenjem, ki ga vključujemo v zgradbo; lahko kot ozelenjene strehe, fasade ali
notranje stene, vračamo naravi kar smo ji z gradnjo našega
doma odvzeli.
Ko govorimo o ekološki gradnji in trajnostnem razvoju
moramo razmišljati široko tako o vseh posameznih elementih kot tudi o njihovi medsebojni interakciji.

Zakaj graditi sončno hišo?
S sončno hišo se vam odpre na desetine bivalnih možnosti. Bivanje v taki hiši pomeni združevanje z naravo, hiša je
podaljšek vrta ali pa je vrt podaljšek hiše.
Nekatere značilnosti solarne hiše:
 Arhitekturna zasnova se bolj odpira soncu. Več odprtosti soncu nudi več naravne svetlobe. Pri tem stremimo k
višjemu »G« količniku za prehodnost sončnega sevanja.
 Distribucija toplote je vnaprej premišljena, zanjo in za
prezračevanje poskrbijo naravni fizikalni zakoni.
 Nudi nam neomejeno izbiro gradiv. Masivna gradiva
imajo določeno prednost zaradi boljše specifične toplote,
prednjačijo naravni materiali zaradi kakovosti bivalnega
okolja.
 Oblika zgradbe je pri solarni gradnji pomembna, zaželjena je kompaktna, vendar si s premišljeno razporeditvijo
toplih in hladnih prostorov lahko privoščimo razkošno, kompleksnejšo zgradbo.

 Sončna zaščita pred neželjenim vdorom toplote je zasnovana na upoštevanju osnovnih solarnih principov izkoriščanja in zaščite pred soncem in s poznavanjem sončne poti
preko celega leta. (diagram sončne poti)
Za vsak dan v letu lahko izračunamo vpad sočnih
žarkov s pomočjo Cooper-jeve aproksimativne formule
D=23.45st(360.(284+n)/365), n-št. dni v letu od 1.januarja

Ekonomski vidik bivanja
v sončni hiši
Izgradnja sončne hiše vprimerjavi z izgradnjo klasične
stane približnoo 7-8 % več, a se nam ta vložek povrne že v
prvem letu do dveh bivanja in vsa nadaljna leta bivanja so
naši stroški nični oziroma s hišo služimo, če vzamemo v obzir kakovost bivanja v tako odprti sončni hiši, bomo na 7%
isti hip pozabili.

Vprašanje torej je, bi bili pripravljeni investirati
7 % sredstev več, ki jih dobite povrnjene v
enem ali dveh letih, nato pa od njih le še
»pobirate obresti« ? Če ob tem pomislimo da
»trajnostni razvoj« ni več samo beseda ampak
dejanje, pravega razloga za zavrnitev ni več.

� Arhitekturno zasnovane sončne plusenergijske hiše
s pasivnim zajemom sonca, projektiranje in izvedba
� Zasnova in ureditev zelenja v hiši in okolici.

Razvojne usmeritve:
 Sobivanje s soncem in trajnostne rešitve
 Napredne tehnološke rešitve z
uporabo obnovljivih virov energije.

I&I SONČNE HIŠE d.o.o.
Sedež: Pristava pri Polhovem Gradcu 17,
1355 Polhov Gradec
PE: Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana

www.soncnehise.si
info@soncnehise.si
Deklinacija sonca se preko leta stalno menja.

34
Junij 2012

Znamka JUPOL je prejela
priznanje »Trusted Brand«
za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko
Blagovna znamka JUPOL je, po izboru slovenskih potrošnikov, najbolj
zaupanja vredna blagovna znamka v
kategoriji barv za dom. To so pokazali
rezultati raziskave, ki jo je med slovenskimi potrošniki že šesto leto zapored
opravila revija Reader’s Digest, razglasitev pa je potekala v sredo, 23. maja, v
Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.
Blagovna znamka JUPOL je tako prejela naziv »TRUSTED BRAND« za leto
2012, ob tem pa je prejela tudi posebno plaketo za petkratni zaporedni naslov, najbolj zaupanja vredne blagovne znamke.
V okviru raziskave potrošniki ocenjujejo blagovne znamke na podlagi

štirih kriterijev – kvaliteta, zunanjost,
uporabnost in primerna cena. Naziv
najbolj zaupanja vredne blagovne
znamke pridobijo tisti izdelki, ki dosežejo najvišjo oceno potrošnikov.
Blagovna znamka JUPOL je naziv najbolj zaupanja vredne blagovne znamke prejela v kategoriji barv za dom.
Revija Reader’s Digest je evropsko raziskavo Trusted Brand o zaupanju potrošnikov blagovnim znamkam
izvedla že dvanajsto leto zapored,
Slovenija pa je bila v raziskavo vključena šesto leto zapored. Za naziv
Trusted Brand so se potegovali izdelki v 40 kategorijah, raziskava pa je bila
izvedena v 15 državah.

Dragan Stajić, direktor prodaje skupine JUB
s priznanjem »Trusted Brand«.

Sončne elektrarne
Sončne elektrarne so izredno dobra investicija, saj je sonce neizčrpen in obnovljivi vir energije. Sončna
energija zato predstavlja veliko priložnost v pridobivanju »zelene elektrike« na okolju prijazen način. Sonce
je okolju prijazen, obnovljivi vir energije, s sončno elektrarno pa postane
tudi zelo donosen vir energije. Trend
postavitev sončnih elektrarn je v zadnjem času vse bolj prisoten tudi v
Sloveniji. Čeprav je investicija v začetku morda nekoliko višja, se povrne v
zelo kratkem času.
Sončna elektrarna je naložba v
boljšo prihodnost, je investicija za

»sončno« prihodnost. Potencial sonca znatno presega potrebe električne energije človeštva, zato velja, da
je sončna elektrarna ena od najboljših možnosti pridobivanja električne
energije iz obnovljivih virov. Deluje
pa tudi popolnoma brez emisij, kar je
ključnega pomena za okolje. Ste okoljsko osveščeni in razmišljate o gradnji
sončne elektrarne? Potem preberite
naslednje zanimive podatke, ki vam
bodo morda olajšali odločitev glede
gradnje sončne elektrarne.
Osnovni elementi sončnih elektrarn so sončne celice, to so v osnovi polprevodniške diode in omogoča-

jo, da se energijo svetlobe pretvarja v
električno energijo. Elementi sončnih
elektrarn so sestavljeni iz dveh sklopov. Prvi sklop predstavljajo sončni
fotonapetostni moduli, ki predstavljajo srce vsake sončne elektrarne,
njihova funkcija je, da pretvarjajo
elektromagnetno valovanje sonca v
enosmerni električni tok in napetost.
Fotonapetostni modul je sestavljen iz
nizov zaporedno vezanih sončnih celic. Drugi sklop predstavljajo elektroenergetski elementi, to so razsmerniki, regulatorji, akumulatorji, priključni
kabli, nosilna konstrukcija, DC- in ACspojišča in drugi instalaterski materi

Nadaljevanje članka na 40 strani
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Naj SONCE sije tudi za vas
Gradnja sončnih elektrarn in njihova proizvodnja električne energije
je v porastu tudi v Sloveniji.
Potrebe po električni energiji so iz dneva v dan večje,
temu primerno narašča tudi cena električne energije na
trgu, država pa še dodatno spodbuja investicije v obnovljive vire energije z zagotovilom,da bo elektriko iz vaše elektrarne odkupovala po nespremenjeni ceni naslednjih 15 let,
kar pomeni, da se vam lahko investicija povrne že v obdobju od 8 do 12 let.
Sončne elektrarne so dolgoročna, predvsem pa zanesljiva naložba, ki vam zagotavlja redne mesečne prilive iz naslova proizvedene električne energije, bodisi za dodatek k
pokojnini ali za štipendijo vaših otrok in vnukov, bodisi za
oplemenitenje vašega premoženja najmanj 30 in več let.
Zato streha naj ne bo samo strošek, pač pa temelj vašemu
prihodku.

MFE Benedičič Lesce; Moč: 39 kWh; Leto izgradnje: 2011

MFE SONCE Višnje; Moč: 517 kWh; Leto izgradnje: 2011

In kaj vam lahko ponudi podjetje SONCE energija d.o.o.?
Namesto vas uredijo potrebno dokumentacijo, soglasja, pomoč pri pridobitvi finančnih sredstev in izpeljejo projekt do podpisa pogodbe za oddajo električne energije.
Najpomembneje pa je, da poskrbijo za kvalitetne materiale, ki jih preverijo že med samo proizvodnjo v tovarnah pri
izbranih dobaviteljih. O kvaliteti in zadovoljstvu pričajo njihove številne stranke, saj so v Sloveniji od leta 2008 postavili že preko 40 sončnih elektrarn, katerih donosnost je višja
od predvidene. Lastniki primernih streh, ki se sami ne odločijo za gradnjo, pa imajo še eno možnost – podpis najemne pogodbe.
MFE SONCE Višnje; Moč: 517 kWh; Leto izgradnje: 2011

Pestra paleta komponent za izdelavo sončnih elektrarn
SONCE energija d.o.o.
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana
t: (02)59032340, e: info@sonce.com

www.sonce.com

MODULI večih svetovnih proizvajalcev
visoko kakovostni RAZSMERNIKI
KONSTRUKCIJE in ostali materiali

36
Junij 2012

KOLEKTOR ETRA
SLOVESNO ODPRL 35 MIO
EVROV VREDNO
TOVARNO IN LABORATORIJ
Dne 8. junija 2012 so predstavniki podjetja Kolektor Etra proizvajalca energetskih, generatorskih in specialnih transformatorjev v Črnučah pri Ljubljani slovesno odprli 35 mio
evrov vredno visoko tehnološko tovarno in testni laboratorij. Gradnja tovarne in laboratorija je potekala dve leti.
Otvoritvene slovesnosti se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovan Žerjav in številni gostje iz Slovenije ter tujine.
Kakih 250 vabljenih gostov, med njimi veliko poslovnih
partnerjev in številni predstavniki medijev javnega obveščanja, smo se zbrali v visokonapetostnem laboratoriju nove
tovarne. V uvodnem delu nas je prijazno pozdravil in nagovoril Tomaž Kmecl, glavni direktor družbe Kolektor Etra.
Tomaž Kmecl: »Gre nam bolje kot delu konkurence.
Proizvodne zmogljivosti za letošnje leto imamo prodane.
Načrtujemo, da bomo prihodke in čisti dobiček povečali za
deset odstotkov.«
Med drugim je dejal, da je njihov glavni trg Skandinavija,
kjer ustvarijo okoli polovico vseh prihodkov. Glede na dejstvo, da izdelke prodajo pretežno preko javnih razpisov, so
reference izredno pomembne. Ravnokar pridobivajo prve
reference za nove 420 kV transformatorje. Z novo naložbo

Kolektor Etra - nova tovarna

so že zaposlili 25 novih sodelavcev tako, da jih je danes že
250. V prihodnjih dveh letih pa nameravajo zaposliti še 25
sodelavcev.
Mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo, je v nadaljevanju izrekel čestitke vodstvu in
zaposlenim v podjetju Kolektor Etra za uspešno poslovanje
ter razvoj podjetja . Izrazil je posebno veselje, da tudi v današnjem času, ko se mnoga podjetja spopadajo s posledicami
krize, obstajajo podjetja, ki jim uspe ohranjati pozitivne rezultate. Zgodba o podjetju Kolektor Etra je zgodba o uspehu. 35-milijonska naložba v tovarno in testni laboratorij je
naložba v prihodnost. Nova hala ni samo prostor. V njej so
sodobne tehnološke rešitve, s katerimi je omogočen vstop
na »elitni trg« proizvodnje velikih 420 kV energetskih transformatorjev. Poleg tega je poudaril, da bo vlada Republike
Slovenije še nadalje v danih razmerah po svojih najboljših
močeh zagotavljala ustrezen pravno – formalni okvir, ki bo
podjetnikom in podjetjem omogočil lažje poslovanje ter
sprejemala spodbude ter ukrepe za višjo konkurenčnost
slovenskih podjetij.
Vse navzoče je pozdravil in nagovoril tudi predsednik
koncerna Kolektor, g. Stojan Petrič.
Stojan Petrič: »Nova tovarna predstavlja nov mejnik v proizvodnji in testiranju tehnološko naprednih transformatorjev, ki jih izdeluje Kolektor Etra.
Z novo tovarno in opremo postajajo
naši proizvodi konkurenčnejši in boljši. Na področju prodaje transformatorjev pričakujemo rast prodaje na globalnih trgih, predvsem v državah severne

Udeleženci otvoritvene slovesnosti
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g. Tomaž Kmecl, glavni direktor družbe
Kolektor Etra

g. Stojan Petrič, predsednik koncerna
Kolektor

Ogled nove tovarne in testnega laboratorija

Foto: O.P.

Evrope, ki predstavljajo naš najmočnejši trg. Segment energetike, v katerega je koncern Kolektor vstopil z nakupom
Etre leta 2008, je postal eden izmed treh strateških stebrov
koncerna, poleg segmentov avtomobilske tehnike in stavbne tehnike. Ponosni smo, da smo v letu, ko Kolektor praznuje 50. obletnico ustanovitve, uspeli ta jubilej obeležiti tudi z
otvoritvijo nove tovarne in laboratorija.«
Kolektor je lani ustvaril 450 mio evrov prihodka in okoli
20 mio evrov čistega dobička. Letos želi ostati na približno
enaki ravni.
Po besedah Stojana Petriča, bi se naj 35 mio evrov »težka« naložba v tovarno in laboratorij povrnila v desetih letih. Podjetje Kolektor Etra ima v svetu sicer minimalni delež,
v Evropi pa »kar pomembnega« Zelo zanimivo je dejstvo,
da je delež omenjenega podjetja v skandinavskih deželah,
kljub veliki konkurenci, 30-odstoten.
Otvoritveno slovesnost so popestrili mladi glasbeniki s
prefinjenim glasbenim izvajanjem.
V zadnjem delu otvoritvene slovesnosti pa se nam je
pridružil tudi naš skakalni šampion Robert Kranjec, s katerim je podjetje Kolektor podpisalo sponzorsko pogodbo. Z
omenjenim sponzorstvom želi podjetje na eni strani prispevati k razvoju vrhunskega športnika, na drugi pa h graditvi
svoje prepoznavnosti v okoljih, kjer Kolektor Etra posluje in
so smučarski skoki zelo popularen šport.
Zatem smo si z zanimanjem ogledali novo tovarno in testni laboratorij. Naše druženje smo zaključili z izvrstno pogostitvijo, katero je pripravil organizator dogodka.
Organizatorju, podjetju Kolektor Etra, gre vsa pohvala za
velik dosežek v proizvodnji tehnično in tehnološko zahtevnejših transformatorjev ter za odlično izpeljano otvoritveno
slovesnost. 				
Olga Poslek

mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo

g. Peter Novak, komercialni direktor družbe Kolektor Etra podeljuje
priznanje predstavniku slovaškega kupca Lubomirju Juriki, za prvo naročilo
420 kilovoltnega transformatorja.
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Mladi slovenski gozdarji
so osvojili ekipno zmago
11. evropskega prvenstva
v gozdarstvu
V Postojni je bilo od 23. do 26. maja
izjemno živahno, saj se je tam na 11.
evropskem prvenstvu pomerilo 64
najboljših mladih gozdarjev iz 16
držav. Svoje znanje so mladi gozdarji v treh dneh izkazali v strokovnem in
tehničnem delu, samo tekmovanje pa
so s premiernim nastopom v Sloveniji
popestrili tudi športniki, imenovani
Stihl Timbersports, ki so s svojimi
posebnimi »štilaricami« še dodatno
ogreli ozračje na samem prizorišču
pred PTC Primorko v centru Postojne.
Mladi gozdarji so tekmovali v šestih disciplinah. V strokovnem delu
je tekmovanje potekalo na 3 km dolgem orientacijskem teku s 16 točkami,
kjer so morali mladi gozdarji izkazati
svoje znanje o poznavanju gozda. Na
vsaki točki so morali izmeriti in izračunati posamezne gozdarske parametre
ali pa prepoznati drevesne in živalske
vrste, vrste lesov, gozdne škodljivce
ter bolezni drevja.

V tehničnem delu, ki je obsegal 5
disciplin, so morali gozdarji dokazati
svoje znanje v tehniki dela z motorno
žago, kot je menjava verige in obračanje meča, da bi bila žaga nared za
naslednjo disciplino- kombinirani
rez. Pri tej disciplini je šlo za kombinirano žaganje dveh različno visokih
in, v nasprotno stran, obrnjenih hlodov, tekmovalec pa je moral iz vsakega odrezati kolut. Če kolut ni padel
na tla in se rezi niso ujemali, tekmovalec ni dobil točk, pomemben pa je
bil tudi čas izvedbe. Pri disciplini: precizni rez sta bila dva hloda prekrita s
plastjo vlažne žagovine, ki je tekmovalcu narekovala pazljivost pri rezanju
kolutov ob nedovoljenem stiku verige z deskami, podloženimi pod hlodi. Zasek in podžagovanje sta zahtevala polno zbranost tekmovalca, ki
je izvajal simulacijo podiranja drevesa, ta pa je moral pasti v pravo smer,
pod določenim kotom. Zadnja disci-

plina je bila kleščenje, kjer je moral
gozdar kar najhitreje odžagati 30 bukovih vej, vpetih v deblo. Tekmovanja
so potekala v angleškem jeziku, ocenjevala pa jih je mednarodna sodniška ekipa. Zmagovalka je postala tista
država, ki je skupno dosegla največje
število točk iz strokovno gozdarskega
in tehničnega dela.

Prvi nastop atletov Stihl
Timbersports v Sloveniji
Podjetje Unicommerce je, kot
zastopnik blagovne znamke Stihl s
svojo veliko podporo, omogočilo izvedbo tega prvenstva in obenem za
to priložnost v Slovenijo prvič pripeljalo legendarne atlete, serije Stihl
Timbersports. Nastope obeh atletov
je odlično povezoval aktualni prvak
v smučarskem krosu in dobitnik kristalnega globusa, Filip Flisar. Prvaka
Robert Ebner in Spike Milton sta slovenski javnosti s sekirami ter »štilaricami« večkrat pokazala svoje spretnosti
v šestih zahtevnih športnih gozdarskih
disciplinah, med njimi tudi v disciplini
»Hot Saw«, formuli 1 med motornimi
žagami. Marijana Dajčman, izvršna
direktorica v podjetju Unicommerce
nam je zaupala, da je to žaga, posebej izdelana za nastope profesional-
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cev: »Ta »štilarca« je težka 30 kg, ima
60 konjskih moči, po kapaciteti zvoka
pa bi jo lahko primerjali z zvokom letala ob njegovemu zagonu.« Poudarila
je, da bo njihovo podjetje tudi v bodoče namenilo veliko pozornosti in podpore mladim gozdarjem, pa tudi vsem
tistim, ki so z naravo povezani tako ljubiteljsko, športno kot profesionalno.

Ekipna zmaga Slovenije v
Postojni
Med 16 sodelujočimi državami se je najbolje odrezala ekipa
Slovenije, ki je v skupnem seštevku
dosegla 11.346 točk, sledita Avstrija
z 10.492 točkami na drugem in
Norveška z 10.221 točkami na tretjem
mestu. Za slovensko ekipo so tekmovali Tadej Rupnik, Miha Tominec,
Toni Šircelj in Domen Arnič, vsi dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole
iz Postojne.
Ravnateljica šole Cvetka Kernel
je ob razglasitvi rezultatov ponosno
povedala: »Ekipna zmaga na tako pomembnem evropskem tekmovanju

nam izjemno veliko pomeni, saj praktično potrjuje visoke standarde našega strokovnega dela z mladimi, ki se
izobražujejo za poklice v gozdarstvu.
Po letu 2008 je Slovenija in s tem naša
šola spet na najvišjih stopničkah.«
Nato je zaključila z razmišljanjem: »S
tem prvenstvom v Postojni pa želimo
mladim predvsem pokazati, kako lep
je lahko ta poklic, če ga opravljaš z veseljem in v sožitju z naravo.«
Vodja tekmovanja, Tomaž Ščuka
je dodal: »Tadej in Miha sta se izkazala tudi v posamičnih disciplinah, čestitke za ta vrhunski rezultat pa gredo
vsej ekipi!« Tudi organizatorka tekmo-

vanja, Petra Prelc ni skrivala navdušenja: »Veselje je nepopisno! V tako
hudi konkurenci smo dosegli največje število točk v strokovno gozdarskem delu, v tehničnih disciplinah pa
smo le za nekaj točk zaostali za ekipo
Avstrije. Naslednje leto bomo prav pri
naših sosedih Avstrijcih ta naslov poskušali ponovno ubraniti.«
Filip Flisar pa je zmago komentiral takole: »Tako se zmaguje- s pametjo, z močjo, hitrostjo in tehniko!« In
prav to so s 1. mestom na 11. evropskem prvenstvu v Postojni dokazali
tudi mladi slovenski gozdarji. Iskrene
čestitke!«

Foto: Tomaž Penko

Na sliki od leve proti desni: zmagovalci, dijaki SGLŠ: Tadej Rupnik, Miha Tominec, Domen Arnič in Toni
Šircelj. Zadaj- od leve proti desni: Tomaž Ščuka, vodja tekmovanja, Cvetka Kernel, ravnateljica SGLŠ,
dr. Jurij Šink, v.d. gen.dir. Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Boris Samec,
trener ekipe SGLŠ, Gregor Češarek, vodja ekipe SGLŠ
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Nadaljevanje članka Sončne elektrarne 34 strani

al. Solarne celice so na sprednji strani zaščitene s steklom, ki omogoča
obenem prehod svetlobe in tudi zaščito pred zunanjimi vplivi, kot so dež,
toča, sneg… Na zadnji strani modula
so priključki na električne vodnike in
na razsmernike, ki enosmerno napetost pretvorijo v izmenično. Najboljši
izkoristek panelov dobimo takrat, ko
jih povežemo skupaj in postavimo
na mesto, kjer ni nobenih ovir soncu.
Tako povezani paneli tvorijo sončne
elektrarne in proizvajajo električno
energijo. Poznamo več vrst solarnih
modulov in sicer monokristalne, polikristalne in amorfne solarne module.
Glede na to kako povezujemo solarne celice (zaporedno ali vzporedno),
se dosegajo želene velikosti toka in
napetosti. Izbira ustreznega fotonapetostnega modula je izredno zahtevna odločitev, zato je to bolje prepustiti usposobljenim strokovnjakom.
Moč sončne elektrarne je odvisna
od njene velikosti, izkoristek pa je odvisen od večih dejavnikov, od izbire
fotonapetostnih modulov in razsmernikov in seveda količine ter moči sončnega obsevanja. Naj poudarim, da je
za Slovenijo značilno sončno obsevanje nekje 1100 kWh/m2 pri naklonu
strehe od 25-45 stopinj. S sistemom
fotovoltaike se sončna energija torej
pretvori v električno energijo, ki se lahko nato vključi v nacionalno omrežje.
Lastnik elektrarne lahko del električ-

ne energije porabi zase, del jo proda
v nacionalno omrežje (Odkupna cena
energije znaša po enoletni premiji 0,386 €/kWh (<50kWp). Prav zaradi
tega predstavljajo sončne elektrarne
donosen posel, za katerega se dandanes odloča vse več ljudi. K odločitvi za
izgradnjo sončne elektrarne prispevajo ugodne oblike financiranja, tako s
strani proizvajalcev, kot tudi s strani
države (državne subvencije, krediti in
nepovratna sredstva, skladi…) Tudi
večina slovenskih in tujih bank, nudi
tudi do 80% vrednost posojila za izgradnjo. Investicija v izgradnjo sončne elektrarne znaša nekje od 2.500 do
3.500 EUR/kWp + DDV, vendar se inve-

sticija povrne prej kot v 10 letih.
Sončne elektrarne se lahko postavijo na streho, kmetijsko ali poslovno zemljišče ali na t.i. sledilnike.
Največkrat se le-te postavljajo na strehah, saj se za to ne potrebuje nobenega posebnega dovoljenja. Pri postavitvi elektrarne pa je pomembno tudi,
da je sončna elektrarna usmerjena
proti južni strani, saj se s tem poveča
izkoristek elektrarne.
Sončna elektrarna velja za eno najboljših možnosti pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov.
Kajti, potencial sonca znatno presega celotne energetske potrebe človeštva. Fotovoltaika zato predstavlja
eno najbolj ekološko neoporečnih
tehnologij pri proizvodnji električne
energije. Prav zato velja, da je fotovoltaika danes ena najhitreje razvijajočih se svetovnih gospodarskih panog. Sončna elektrarna je pametna
odločitev, ker je to naložba za prihodnost, sončna energija je neomejena,
gre za obnovljivi vir energije, ne onesnažuje okolja, kar je zraven proizvodnje električne energije ključnega pomena.
(KG)
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Sončna prihodnostnovosti s področja
solarne energije
Splošno o sončni energiji
Znana dejstva o omejenosti fosilnih goriv, klimatskih spremembah,
ki so posledica vse bolj onesnaženega planeta, so pripeljala do tega, da
se množično iščejo alternativni viri
energije. Eden takšnih ključnih alternativnih in obnovljivih virov je sonce. Sonce je neizčrpen vir energije- vir
življenja, ki je čist in zelo donosen vir
obnovljive energije. Sončna energija se lahko uporablja samostojno ali
kot podpora drugim oblikam pridobivanja energije (oljni ali plinski kotli,

toplotne črpalke…) Trendi na področju energije so usmerjeni v zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi viri in
sončna energija (zraven bioplina in
biomase) igra tukaj ključno vlogo.
Uporaba obnovljive energije je
ključnega pomena za vso človeštvo.
In prav sonce s svojo sončno energijo ima potencial za rešitev energetske krize. Fosilnih goriv bo vsak čas
zmanjkalo in potrebne bodo nove
rešitve. Fotovoltaika se razvija z nadmorsko hitrostjo, prav zaradi tega, ker
je sonce neomejen energtski vir in je

okolju prijazen, kar je prav tako izrednega pomena. Fotovoltaika je veda,
ki preučuje pretvorbo energije svetlobe v električno energijo. Prav zaradi trenda sončnih elektrarn in na
splošno rabe sončne energije, postaja fotovoltaika pomembna stalnica v
prihodnosti. Solarna energija se je začela na veliko uporabljati, poznamo
avtomobile na solarne celice, jahte,
svetilke, sončne elektrarne, novost so
tudi 3D paneli, (samozadostne) sončne hiše, naselja…itd. Iščejo pa se tudi
nova področja, še neizkoriščena področja za postavitve solarnih panelov.
V naslednjem sestavku bodo omenjeni nekateri teoretični in praktični projekti, ki prav gotovo odpirajo vrata ter
prisrčno pozdravljajo vse pogostejšo uporabo solarne energije v vsakodnevnem življenju.

Izkoristimo sončno
energijo
Raziskave na področju sončne
energije so bili poskusi, da bi ustvarili
popoln solarni sistem. Ta naj bi bil sprva namenjen pridobivanju energije za
kuhanje hrane in proizvodnji pare za
pogon strojev. Z nastopom energetske krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, so se raziskave usmeri- 
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le na področje pridobivanja električne
energije in energije za ogrevanje prostorov ter sanitarne vode.
Ker postaja sončna energija vse
pomembnejša kot obnovljivi vir energije, nam trg ponuja vse bolj pestro
paleto novih solarnih izdelkov za
našo vsakdanjo uporabo, kot alternativo tradicionalnim; od vse bolj pogosto videnih streh, prekritih s solarnimi
paneli (sončne elektrarne), do solarnih grelcev za vodo in celo do solarnih
polnilnikov za mobilne telefone, sedaj
pa morda še solarne svetilke kot ulično razsvetljavo, solarni avtomobili, solarne jahte… in še bi lahko naštevali.
Sončno energijo lahko izkoriščamo na naslednje načine: pasivni solarni sistemi (pasivne solarne zgradbe) in
aktivni solarni sistemi (sončni kolektorji, sončne celice, toplotne črpalke).
Prednosti izkoriščanja sončne energije: proizvodnja električne energije iz
fotovoltaičnih sistemov je okolju prijazna in ga ne onesnažuje, proizvodnja
in poraba sta na istem mestu, fotovoltaika omogoča oskrbo z električno energijo odročnih področij in oddaljenih naprav. Slabosti izkoriščanja
sončne energije: težave pri izkoriščanju sončne energije zaradi različnega sončnega obsevanja posameznih
lokacij, cena električne energije, pridobljene iz sončne energije, je veliko
dražja od tiste, proizvedene iz tradicionalnih virov. Nadalje navajam nekaj
novosti oz. zanimivosti s področja fotovoltaike in solarne energije.

Solarne svetilke
Konvencionalne ulične svetilke
porabijo veliko energije, oddajajo pa
tudi veliko toplote. Raziskovalci so začeli iskati alternative potratnim ha-

logenim svetilkam. Solarne svetilke
se že nekaj časa uporabljajo v manjši izvedbi, sedaj pa kaže, da se bodo
začele uporabljati kot javna mestna
osvetljava. Ker pa so lahko solarne
svetilke zaradi nestalnosti sončnega
obsevanja nesigurne, so znanstveniki začeli razmišljati o drugačni rešitvi
– to so solarne svetilke, ki jih napaja vetrna in sončna energija. Tako je
podjetje SavWatt že izdelalo svetilko, imenovano Ecopole, ki deluje na
sončno- vetrni pogon in je veliko bolj
zanesljiva alternativa solarnim svetilkam. Čeprav se morda ulična svetilka,
ki ima ničelni ogljični odtis, ne zdi velik korak na poti v bolj zeleno prihodnost, pa lahko te male spremembe
pomenijo veliko.

Novi solarni 3D
paneli
Na inštitutu Massachusetts Institute of Technology je skupini raziskovalcev uspel preboj v razvoju solarnih
panelov, razvili so nove modele 3D
solarnih plošč, ki bi lahko drastično
povečali količino proizvedene energije (tudi do 20-krat več), v primerjavi z ravnimi sončnimi paneli. Govorijo o sončni energiji v treh dimenzijah,
znanstvenikom iz MIT pa je uspelo
razviti programsko opremo, ki lahko modelira različne 3D konfiguracije glede na različne geografske širine,
letne čase in vremenske razmere.
Raziskovalci so oblikovali različne 3D modele panelov, od preproste kocke do visokih in tankih stolpov, na katerih so nameščene vrste
fotovoltaičnih celic. Očitna prednost
3D strukture je, da lahko zbira sončno svetlobo poševno, kar je bistveno
bolje kot ravne fotovoltaične plošče,
tudi v jutranjih in večernih urah ter v
zimskem obdobju. Čeprav je montaža
fotovoltaičnih celic v 3D konfiguraciji
dražja, se strošek enostavno izravna z
dodatno proizvedeno energijo, obenem pa 3 D paneli zagotavljajo veliko bolj enakomerno moč tekom dneva, skozi spreminjajoče se letne čase in
v času blokade sončnih žarkov zaradi

oblakov. »Mislim, da bi lahko postal ta
koncept pomemben del prihodnosti
fotovoltaike, tako iz vidika ekonomičnosti in stroškov ter okoljskih vplivov
« je dejal profesor Jeffrey Grossman iz
MIT inštituta.

Učinkovite sferične sončne
celice
S področja obnovljivih virov energije prihaja še ena novost in sicer inovativna rešitev za integracijo zelene
energije v najrazličnejše nove namene. To je inovativen koncept solarne
tehnologije podjetja Kyosemi, imenovan Sphelar, ki povečuje učinkovitost izrabe energije, z revolucionarno
zasnovo sončnih celic. Tako nova tehnologija Sphelar utira pot novim načinom uporabe in omogoča bolj ekonomično rabo energije.
Sphelar je okrogla mikro sončna
celica, ki za razliko od običajnih ravnih sončnih celic, še bolj učinkovito izkoristi, odbija in razprši sončno svetlobo, (tudi neposredno svetlobo), zato
lahko proizvaja električno energijo
z večjo učinkovitostjo. Tehnologija
Sphelar bi lahko omogočila tudi izdelavo oken, ki bi s pomočjo sončne
svetlobe ogrevale stavbe, hkrati pa bi
ohranila tudi svojo osnovno funkcijopreglednost. Pri omenjenem podjetju
so razvili tudi brezžični optični audio
informacijski sistem brez baterij, imenovan SphelarVoice, ki sprejma informacije preko infrardečih žarkov.

Senzibilizirane
fotoelektrokemijske celice
Znanstveniki skušajo silicijevim fotovoltaičnim celicam poiskati alternativo in ena od njih so nanokristalinične
fotovoltaične celice ter polimerne - or-
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ganske fotovoltaične celice na podlagi elektronsko prevodnih polimerov z
dodanim Merenom (to je elektronski
akceptor). Obe vrsti celic sta v aktivni
razvojni fazi, kmalu se pa bodo začele tudi proizvajati. Njihov izkoristek je
okrog 10 odstotkov in je primerljiv s
tankoplastnimi amorfnimi silicijevimi
fotovoltaičnimi celicami. Ti materiali,
ki omogočajo delovanje, so poceni in
imajo dobre izkoristke tudi pri nizkih
sončnih obsevanjih. Celice DSPEC že
prodaja podjetje Solaronix; standardna celica z ionskimi tekočinami ima
celo 12% izkoristek. Tudi v Sloveniji
na Kemijskem inštitutu se ukvarjajo
s fotovoltaičnimi sistemi na podlagi
DSPEC, ki so tik pred komercializacijo. Raziskovalni potencial pa ima tudi
Institut Jožefa Stefana v Ljubljani.

Preklopi na sonce
Tako Slovenija, kot tudi EU si prizadeva dvigniti ekološko ozaveščenost in tudi rabo energije v smislu al-

ternativnih virov energije. »Preklopi
na sonce« je slovenski del evropskega projekta EnergizAIR, v katerem
zraven Slovenije sodelujejo še Italija,
Belgija, Francija in Portugalska. Glavni
cilj in namen projekta je, da se okviru vremenskih napovedi v medijih
začnejo objavljati tudi podatki o tem,

kako uspešna bi bila strešna sončna
elektrarna za gospodinjstvo.
Energija je del vsakdana vsakega
posameznika. In s tem projektom so
organizatorji želeli dodati kulturne
razsežnosti, saj sta upravljanje z energijo in njena poraba povezani s kulturnim ozadjem, vrednotami in idejam 

čista energija iz sonca
... 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

www.sonelex.si
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ter stališči. Uporaba vremenske napovedi bo uporabljena za širjenje ozaveščenosti o obnovljivih virih energije, upajoč, da bo veliko doprinesla v
smislu pristopa, medijev in rezultatov.
Projekt EnergizAIR želi zapolniti vrzeli med dvema temama, med porabo
energije in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. To je mogoče doseči z
obveščanjem javnosti o ekonomičnosti obnovljivih virov, s čimer se bo gradilo zaupanje v obnovljive vire in seveda bolj množična uporaba le-teh.

Intersolar 2012 – največja
svetovna razstava solarne
industrije
Med 13. In 15. junijem 2012 je v
Münchnu potekala največje svetovna
razstava s področja solarne industrije; s ponudniki in proizvajalci solarne opreme, predstavljeni so bili novi
pristopi in rešitve, nove tehnologije
in proizvodni procesi. S tem naj bi prispevali k razvoju solarne tehnologije
in k večji učinkovitosti ter produktivnosti solarne industrije. Prva razstava Intersolar v Freiburgu je leta 2000
zabeležila 11.000 obiskovalcev, na njej
pa je razstavljalo več kot 200 podjetij. Na mednarodnem sejmu Intersolar
2011 se je predstavilo že 2000 podjetij s področja fotovoltaike. Danes je
Intersolar dobro poznana, uveljavljena in najpomembnejša razstava po
vsej Evropi in po svetu.

Pasivne solarne zgradbe
Pasivno sončno ogrevanje in hlajenje igrata pomembno vlogo v današnjih zgradbah. Izkoriščanje sončne energije v zgradbi poteka običajno
preko zidov, oken, tal in streh ter površin, s katerimi reguliramo ogrevanje,
ki jih povzročajo sončni žarki.
Pasivno sončno ogrevanje stavb
poteka tako, da pri prehodu sončne svetlobe skozi okna zadene določene predmete (tla, zidove, okno), v
katere se absorbira in pretvori v toploto. S principi pasivnega zajema
sončne energije lahko realno pričakujemo prihranke v količini energije

za ogrevanje zgradbe od 30 do 50 %.
Nemške študije in praktične izkušnje
navajajo celo vrednosti prihrankov od
70-90 %. Na ta način se približujemo
gradnji ‘’zero energy houses’’; hiš, v
katerih bo, ob popolni uveljavitvi bioklimatskega pristopa pri projektiranju
zgradb in uporabi najnovejših materialov ter naprav, hiša delovala sama
zase. Potrebno pa je omeniti tudi visoko raven bivalnega udobja, boljšo
kvaliteto življenja, ki jo nudi taka (pasivna solarna, bioklimatska, ekosolarna) zgradba. Primer dobre prakse je
Sončno naselje v Nemčiji.

Sončni kolektorji
Razvoj je na področju sončnih kolektorjev napredoval tako hitro, da
imamo danes na tržišču že peto generacijo sončnih kolektorjev. Prvo
generacijo predstavljajo ploščati solarni kolektorji, ki imajo (poleg vseh
pozitivnih lastnosti) to slabo stran,
da ti povečujejo toplotne izgube skupaj z zniževanjem zunanje temperature. Da bi odpravili to napako, so v
sončnih kolektorjih kot izolator, začeli uporabljati vakuum, ki naj bi preprečil toplotne izgube. Nato so se na

tržišču pojavili solarni kolektorji druge generacije, imenovani vakuumski
cevni kolektorji. Značilnost teh kolektorjev je, da imajo dve koncentrično
nameščeni stekleni cevi. Sončni kolektorji tretje generacije, imenovani
tudi U- cevni sončni kolektorji so zelo
podobni kolektorjem druge generacije. Razlika je le v tem, da imajo solarni kolektorji tretje generacije namesto grelne tekočine neposredno v
notranji stekleni cevi, kovinsko cev v
obliki črke U, napolnjeno z grelno tekočino. Četrto generacijo sončnih kolektorjev predstavljajo heat pipe kolektorji, ki so učinkoviti tudi v skrajno
neugodnih klimatskih pogojih in vseh
letnih časih. Najnovejšo, peto generacijo sončnih kolektorjev predstavljajo kolektorji, ki so pravzaprav bistvu
izboljšava četrte generacije kolektorjev. Visoko zmogljivi vakumski sončni
kolektorji, napredne generacije imajo
absorbcijski količniko 0.95 in visok izkoristek tudi v zimskem času, primerni
so za pripravo sanitarne vode, ogrevanje stanovanjskih enot ter za hlajenje v poletnem času preko sistema
SolarCooling.
Sončne kolektorje delimo na dve
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tehnologiji. In sicer na tehnologijo
Direct Flow (tehnologija direktnega
pretoka in ogrevanja medija) ter Heat
pipe (tehnologija indirektnega pretoka in ogrevanja medija). Izvedba sončnih kolektorjev je lahko enostavna, z
nizkimi stroški, lahko pa je zahtevnejša, z visoko selektivnimi premazi absorbnih površin, za sončno svetlobo
dobro propustnim steklom, z na kislino odpornim nerjavečim ohišjem ter
z ekspandiranim poliuretanom izolirano spodnjo stranjo kolektorja. Nove
izvedbe sončnih kolektorjev omogočajo enostavno in hitro vgradnjo.
Tehnično še zahtevnejši so kolektorji
s cevnimi absorberji, ki jih je mogoče
zavrteti za ± 30 stopinj in tako postaviti v idealno lego glede na kot sončnega sevanja. Tudi ti absorberji imajo visoko selektivno površino, cevni
prenosnik pa je vakuumsko izoliran.
Pri postaviti kolektorjev moramo
predvsem upoštevati namen njihove
uporabe.

Sončna energija iz vesolja
Raziskovalci na Univerzi Strathclyde Glasgow ugotavljajo, da bi lahko v
prihodnosti postala sončna energija,
zbrana v vesolju, pomemben vir obnovljive energije. V vrsti inovativnih
raziskav so že testirali opremo v vesolju, ki bo služila kot osnova sončnim
kolektorjem. Tako se bo zbirala sonč-

na energija in hkrati omogočala prenos zajete energije nazaj na Zemljo.
Dr. Massimiliano Vasile, ki vodi
raziskavo o zbiranju sončne energije v vesolju, pravi: “Vesolje zagotavlja
odličen vir za zbiranje sončne energije in ima to prednost, da jo lahko
zbira ne glede na čas dneva ali celo
vremenske razmere. Na območjih,
na primer puščava Sahara, kjer je sicer sončna energija idealen obnovljiv vir energije, se srečujemo s težavami pri transportu (zajete) energije
na področja, kjer jo je mogoče upo-

SONNENKRAFT® bo sedaj še boljši

SKRBIMO ZA
POPOlNO
IZRABO
SONCA!
www.sonnenkraft.si

rabljati. Naša raziskava se osredotoča
na to, kako bomo odstranili to oviro z
uporabo vesoljske tehnologije in zagotovili sončno energijo tudi na težko dostopnih mestih.« Nadalje ugotavljajo v raziskavi, da bi bilo mogoče
prenesti energijo nazaj na zemljo, bodisi z uporabo mikrovalov ali z laserskimi žarki. S tem bi zagotovili zanesljiv, kvaliteten vir energije. Dr Vasile
pojasnjuje, da je cilj projekta, da bi v
vesolju postavili dovolj velik objekt, ki
bi zbral dovolj energije za oskrbo večjih mest.
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Solarna jahta
Solarna jahta, imenovana SeaJet,
je 5-metersko jahta, ki jo poganja
sončna energija. Jahta je zasnovana
v obliki podolgovate kapsule, z njo
pa bo mogoče čisto udobno pluti po
morju, hkrati pa privarčevati pri gorivu, poleg tega pa bo še prijazna za
okolje. Jahta ne bo popolnoma odvisna od sončne energije, ob pomanjkanju goriva bo mogoče preklopiti na
električni motor. Gre pravzaprav za hibrid, kot že poznamo pri avtomobilih.

Zaključek
Solarna energija predstavlja svetlo energetsko prihodnost. Razvoj v
fotovoltaiki in solarnih sistemih se bo
nadaljeval s polno paro. Naložba v
sončno energijo je dandanes naložba
z nizkim dejavnikom tveganja, je zanesljiva in visoko donosna naložba.
Glavni cilj svetovne energetske politike je zagotoviti človeštvu pomembno
dobrino – »zeleno energijo« ali drugače rečeno, da bomo fosilna goriva popolnoma zamenjali za obnovljive vire.

Naj še omenim, da je konec maja letos
v Nairobiju potekal letošnji afriški forum – 4. Africa Carbon Forum (ACF), z
več kot 1.000 prijavljenimi udeleženci iz vsega sveta. Glavna tema foruma
so bile podnebne spremembe in investicije v razvoj tehnologij z nizkimi
emisijami ogljika v Afriki. Po mnenju
udeležencev foruma prav Afrika predstavlja zlato priložnost za »zeleno prihodnost« in trajnostni razvoj vseh držav sveta.
(KG)

Različni sistemi
hlajenja in prezračevanja
prostorov
V bivalnih prostorih naj bi ostala temperatura tudi
v vročih poletjih v mejah ugodja za človeka, zato hlajenje prostorov postaja čedalje bolj nujnost in ne razkošje. Je pa res, da samo z hlajenjem zraka v bivalnih prostorih ne dosežemo prijetnega ugodja, če v bivalnem
prostoru ne zagotovimo, poleg primerne temperature,
še primerno čisti zrak, njegovo izmenjavo in primerno
vlago.

1. Hlajenje z lokalnimi napravami
V primeru, da imamo že vgrajen sistem za prisilno prezračevanje, lahko prigradimo še napravo za hlajenje zraka
in s tem tudi v poletnem obdobju zagotovimo boljše bivalne pogoje. V primeru, da nimamo vgrajenega prisilnega

prezračevanja, za vgradnjo centralne klimatske naprave pa
ni finančne možnosti, si lahko pomagamo z lokalnimi napravami. V zadnjih letih se je zelo razširil način hlajenja z
deljivimi (“split”) sistemi, ki se največkrat uporabljajo za hlajenje enega prostora. Izraz “split” označuje naprave, ki so
sestavljene iz notranje in zunanje enote. Za hlajenje večjih
bivalnih prostorov pa se je uveljavil multi - split sistem, kjer
je možen priklop do 5 notranjih 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 katerih se pretaka hladivo. Tako je kompresor, ki je izvor hrupnosti in zračno hlajeni
kondenzator nameščen v zunanji enoti (slika 1).
V notranji enoti (slika 2), je nameščen uparjalnik, ventila-
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Slika 1

tor in filter. Od notranje enote je potrebno odvesti vodo, ki
se v obliki kondenza izloča na napravi. Kot hladivo se uporablja R 407 c, ki je okolju prijazen. Ker je uparjalnik na mestu, ki ga ohlajamo, govorimo torej o neposrednem hlajenju. Kaj torej pomeni neposredno hlajenje ?

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 individualne 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 montirati na zid (najbolj razširjena izvedba), na tla, pod, strop,
spuščen strop ipd .Novejši sistemi split in multi - split so dobavljivi s frekvenčno regulacijo vrtljajev kompresorja. Te
naprave imajo nižjo porabo električne energije (do 17 odstotkov) v primerjavi z ostalimi

2. Centralni sistemi

Po načinu odvoda toplote ločimo neposredno in posredno hlajenje zraka. Če je uparjalnik na mestu, to je v toku
zraka, ki hladi prostor, govorimo o neposrednem hlajenju.O
posrednem hlajenju govorimo takrat, če v uparjalniku ohlajamo drugo sredstvo, ki je nosilec toplote, npr. vodo.
Naprav, ki zrak samo hladijo, kjer zraka v celoti termodinamično ne obdelamo, ne moremo uvrščati med popolne
klimatske naprave. Popolno klimatizacijo (izmenjavo zraka,
vzdrževanje temperature in vlage zraka v zaprtem prostoru v mejah zaželenih vrednosti) lahko zagotovimo samo z
ustreznimi, popolnimi klimatskimi napravami. Z njimi lahko zrak v zaprtem prostoru ogrevamo, hladimo, sušimo,
filtriramo, mešamo obtočni zrak s svežim in reguliramo
vlažnost. To pomeni, da v letnem in zimskem času lahko zagotovimo v prostoru določeno temperaturo zraka, primerno čisti zrak in tudi primerno vlažnost.
Split sistemi omogočajo v glavnem funkcije hlajenja in
filtriranja zraka. Obstajajo tudi sistemi, ki omogočajo delno
vlaženje zraka (v soparnih dneh).
Možna je tudi izvedba s toplotno črpalko, ki razen ome-

TOPLOTNE ČRPALKE |

3. Povezava ogrevalnega sistema
z prezračevanjem
Pri sodobnih zrakotesnih stavbah je nekontrolirana izmenjava zraka skozi netesna mesta zmanjšana na mini- 
NIBE™ F2300 zrak/voda

www.nibe.si

- visokotemperaturna do 65°C
- najtišja na tržišču (pod 45 dB)
- najvišji izkoristki
- nova kompaktna notranja
enota
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Slika 2

Večje hiše lahko hladimo s centralnimi hladilnimi sistemi, ki jih sestavlja hladilnik vode (lahko zunaj ali v kleti) in
ventilatorski konvektorji v posameznih prostorih. Ventilatorski konvektor tako nadomesti radiator in deluje povsem
samostojno (samostojna regulacija temperature v prostoru). Konvektorje lahko priključimo na toplovodni kotel ali
toplotni prenosnik, da lahko pozimi tudi grejejo. V tem primeru govorimo o centralnem ogrevanju in hlajenju.
Prednosti vodnega sistema:
 manjša poraba električne energije za konvektorje v
primerjavi z lokalnimi klimatskimi napravami zaradi krajših
razvodov),
 sistem dopušča postopno dograjevanje oziroma širjenje,
 zmanjšanja možnost izgube hladilnega sredstva v primerjavi s freonskimi sistemi,
 možnost uporabe dvocevnega sistema za gretje in
hlajenje in s tem znižanje stroškov,
 posegi na fasadi niso potrebni.
Sistem ima tudi pomanjkljivosti: izkoristek sistema je
slabši zaradi posrednega hlajenja. Izvedba je zaradi obsega
opreme tudi dražja.

KNUT d.o.o. | 20 let izkušenj
preko 1000 sistemov!

NIBE™ F1345 - zemlja/voda

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

- Najtišja na tržišču
- Dvokompresorska toplotna črpalka
(enostavnejši servis)
- Napredna barvna regulacija
- Visoki izkoristki
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mum. Prostore je potrebno iz higiensko - zdravstvenih razlogov redno in pravilno prezračevati. Tako prihaja do
problema, kako v bivalne prostore dovesti ustrezno količino svežega zraka. Vendar tudi zunanji zrak pogosto ni dovolj čist, posebej v mestih kjer vsebuje veliko prašnih delcev.
Naravno prezračevanje oziroma intenzivno zračenje
prostorov lahko zagotovimo z odpiranjem oken. V enakomernih časovnih intervalih (na primer vsake tri ure) odpremo za kratek čas (5 - 10 min) okna na stežaj. V tem času
znaša izmenjava zraka med 9 in 15 krat na uro, kar pomeni,
da se celotna količina zamenja v 4 - 8 minutah. Ker takšno
prezračevanje povzroča velike toplotne izgube, je prisilno
prezračevanje dejansko edini način, da lahko zagotovimo
zadostno oziroma načrtovano število izmenjav zraka v bivalnih prostorih. Predpogoj za izvajanje prisilnega prezračevanja pa je seveda učinkovito tesnjenje oken v zgradbi.
V nizkoenergijskih hišah je pa takšen način edini učinkovit
način prezračevanja. V prispevku je opisan sistem prezračevanja in ogrevanja, s katerim koristimo toploto odpadnega
zraka in tako znatno zmanjšamo toplotne izgube.

prezračevalni sistem. Takšne sisteme prezračevanja z vračanjem toplote imenujemo prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote.Osrednji del sistema predstavlja komora za
pripravo zraka. Sveži zunanji zrak se filtrira in ogreva s pomočjo odpadnega zraka ali s toploto iz sistema za ogrevanje.
Naprava kot vir toplote uporablja vodo iz sistema ogrevanja. Zato je najprimernejše, če je postavljena čim bližje
kotlu, celoten sistem pa na podstrešju. Rekuperacijo toplote se vrši s toplotnim prenosnikom, ki zagotovi prenos dela
toplote z odpadnega zraka na sveži zrak. V povprečju lahko z rekuperacijo ponovno uporabimo do 70 % toplote in
s te zmanjšamo porabo energije za ogrevanje na polovico.
Lamelni aluminijasti toplotni prenosnik je grajen tako, da
pri prenosu toplote ostajata zračna tokova med seboj ločena, zato se absolutna vlažnost tokov ne spreminja. Celoten

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 kondenzacijskega kotla in prezračevalne naprave. Celoten sistem je grajen tako, da je možno izkoristiti tudi odpadno toploto prezračevanja oziroma
je omogočeno vračanje toplote izstopnega zraka nazaj v

Slika 4

Slika 3: Shema sistema ogrevanja, priprave sanitarne vode in prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija toplote)
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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 giblje skozi hodnike do prostorov, kjer je potrebno
zračenje (npr. kuhinja, sanitarije, slika 4). Od tod sesalni ventilator sesa zrak skozi izstopne sesalne odprtine nazaj v napravo (toplotni prenosnik, slika 5), kjer svojo toploto odda
svežemu zraku. Na strani vstopnega zraka je vgrajen tudi
sistem zaščite pred zmrzovanjem, na poti ohlajenega zraka
pa je nameščen lovilec izločene vodne pare. Delovanje naprave oziroma ventilatorjev ureja regulacijska enota s tipali.
(BG)

Slika 5

Pasivno hlajenje zgradb –
varčevanje z energijo
S hladilnimi sistemi zbiramo in
odvajamo toploto v okolico s konvekcijo, izparevanjem in sevanjem.
V nekaterih primerih pa lahko
objekt hladimo tudi pasivno, to pomeni brez delovanja kompresorja,
torej brez porabe energije. Hlajenje
je v teh primerih najcenejše, praktično skoraj brezplačno, saj potrebujemo pogonsko energijo samo
za obtočne črpalke. Z uporabo različnih načinov pasivnega hlajenja
želimo v čim večji meri doseči, da

neželeno toploto zmanjšamo in po
možnosti odstranimo, preden prodre v zgradbo.

Zmanjšanje in odvajanje
notranje toplote
Nekateri notranji izvori toplote so
popolnoma nepotrebni, kot na primer
ventilatorji za hlajenje, ki se uporabljajo v pisarnah. Ti ventilatorji so zelo neučinkoviti za hlajenje, razen za tiste
osebe, ki se nahajajo neposredno v
toku zraka. Razen tega porabijo na sto-

tine obratovalnih ur in »proizvedejo«
veliko kilovatov nepotrebne toplote.
Podobno lahko z izklopom nepotrebne razsvetljave in tudi ostalih naprav
znatno zmanjšamo toplotno obremenitev. V določenih delovnih conah so
prisotne razne naprave, ki »proizvajajo« toploto, namesto da bi bile nameščene izven prostora, ki ga je potrebno
hladiti. Vsak vat energije je pomemben, ker lahko veliko število relativno
majhnih izvorov toplote v znatni meri
poveča toplotno obremenitev.

Družba ASTECH d.o.o specializirana za servisiranje in vzdrževanje
klimatsko prezračevalnih sistemov.

www.astech.si
ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6 A, 1370 Logatec, tel.: 01 75 08 500, fax: 01 75 08 505, astech@astech.si
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Podjetje JUB pomemben
partner projekta
izgradnje energijsko
samozadostne celice
V podjetju JUB se zavedajo, da sta
trajna skrb za zdravo in varno življenjsko okolje ter vlaganje v sodobne,
okolju prijazne tehnologije, temeljnega pogoja za stabilno in varno prihodnost. Tako se JUB že vrsto let intenzivno vključuje v razvoj in ekološko
delovanje skupnosti, v letošnjem letu
pa podjetje aktivno sodeluje tudi pri
projektu izgradnje energijsko samozadostne celice.
Projekt izgradnje energijsko samozadostne celice je projekt IDES-EDU
(oblikovanje magistrskega študijskega programa na področju načrtovanja in gradnje skoraj nič energijskih
stavb) in del programa »Inteligentna
energija za Evropo«, katerega nosilka

je Fakulteta za strojništvo Univerze v
Ljubljani, pri izvedbi pa so sodelovali različni partnerji iz gospodarstva,
med katerimi je tudi JUB. V podjetju JUB so zaradi svoje zavezanosti k
odgovornem ravnanju z okoljem in
usmerjenostjo v trajnostno gradnjo
projekt z veseljem podprli, saj so gradnje t.i. skoraj nič energijskih stavb
zaradi evropske Direktive o energijski
učinkovitosti stavb predvidene tudi v
bližnji prihodnosti.
Pri izgradnji energijsko samozadostne celice je JUB izvedel zaključne
obdelave večine notranjih in zunanjih
površin, pri tem pa so v notranjosti uporabili debeloslojno izravnalno maso JUBOGLET, novo notranjo

Samozadostna bivalna celica, ki je postavljena v trnovskem parku ob Finžgarjevi ulici v Ljubljani

barvo JUPOL Strong in premaz za les
JUBIN Decor, v kopalnici pa cementni
hidroizolacijski masi HIDROSOL ter
HIDROSOL elastik. Na zunanjih površinah so izvedli JUBIZOL fasadni sistem,
kjer je za zaključni sloj uporabljen
UNIXIL Cool; gre za poseben omet,
ki vsebuje IR selektivne pigmente za
zmanjšanje pregrevanja stavbe v poletnem času in s tem zmanjšano porabo energije za hlajenje.
Celica se nahaja v trnovskem parku, ob Finžgarjevi ulici v Ljubljani. V
njej bodo v času uradnih ur v prihodnjih mesecih potekale demonstracije tehnologij za strokovnjake, študente in ostale obiskovalce, ki bi si celico
želeli ogledati.
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PROMOCIJA REVIJE
ENERGETIK
16. mednarodni sejem ENERGETIKA, Celje (15. – 18. 5. 2012)

Celjski sejem je letos organiziral že 16. mednarodni sejem
ENERGETIKA. Na sejmu je razstavljalo 530 direktnih ali zastopanih
podjetij na 14.000 m2 razstavnih
površin.
Podobno, kot na letošnjem sejmu DOM v Ljubljani in sejmu MEGRA,
ENGRA in KOGRA v Gornji Radgoni,
smo tudi na sejmu ENERGETIKA v Celju
izvedli promocijo revije ENERGETIK, ki
je tokrat izšla kar na 120 straneh, na
kar smo seveda upravičeno ponosni.
Marsikdo se sprašuje, kako nam je to
uspelo, še zlasti v teh težkih, kriznih
časih. Zavedati se moramo, da je kriza na drugi strani izziv, da ustvarimo
še boljšo revijo, v kateri se plemenitijo sedanje vsebine in odpirajo povsem nova tematska področja. Da smo
na pravi poti, govori tudi dejstvo, da
prav nobeden naših oglaševalcev, ka-

tere smo obiskali na sejmu, ni izrazil
niti najmanjše pripombe na račun revije ENERGETIK, nasprotno, deležna je
bila številnih pohval.
Veseli nas, da sta kar dva naša oglaševalca prejela visoka sejemska priznanja in sicer:
Zlato priznanje je prejelo podjetje
BIOMASA d. o. o. iz Luč, za dvokuriščni kotel na polena in pelete Froeling
SP DUAL.
Bronasto priznanje v sklopu 5. sejma VARJENJE in REZANJE, ki je potekal sočasno s sejmom ENERGETIKA,
pa je prejelo podjetje VIRS d. o. o. iz
Lendave za izdelek Kemppi Wise&
Match posebne rešitve.
ČESTITAMO!
Ne nazadnje pa bi se želeli zahvaliti vsem našim oglaševalcem za zaupanje in sodelovanje z željo, da se jim
pridružijo še nekateri novi..

V nadaljevanju so nanizane fotografije razstavnih prostorov naših
oglaševalcev.
Olga Poslek

BIOMASA d.o.o. - podelitev zlatega sejemskega
priznanja. Foto: BIOMASA d.o.o
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WEISHAUPT

HERZ

TITAN UPONOR

VAILLANT

KOLEKTOR KOLING

VETO VELETRGOVINA

KNUT

KWB

BIOMASA

VIESSMANN

DULC - ISOMAX

FIRŠT ROTOTEHNIKA

GRUNDFOS

IKA

SONNENKRAFT

SIKLA

HIDRIA

ARMACELL

AGREGAT

EKO SKLAD

SIES

BIOPLANET

SELTRON

ARMEX

ETI

GORENJE

SONCE ENERGIJA

TERMOTEHNIKA KRONOVŠEK
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ŠTERN

WENZEL INŽENIRING - WGO

FRAGMAT

JADRAN

DANFOSS

METALKA ZASTOPSTVA TORNA

GIPO

GORENJE SOLAR

WILO ADRIATIC

INOVATEH

AGNI

SIEMENS

ROBOTINA

VIRS

M&K SEIBERT

ELEKTRO KLIMA STAGOJ, VITANEST

KOMPLAST

SOLEG

REAM

VAN DEN

EKOVIT

KIV VRANSKO

JORDAN

ENERSIS

VOGEL&NOOT

SOL NAVITAS

ISTRABENZ PLINI

OMEGA AIR
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PLAN-NET

GENERA

MENERGA

ESOT

CENTER LESNE BIOMASE HORIZONT

LENTHERMINVEST

BISOL

MINERGIA

TERMOCENTER

WV TERM

PICHLER&CO

ELEKTRO MARIBOR

VELUX

EUROTHERM

ENERGEN

METRONIK SOLAR

EUROKLIMATIZACIJA

BISTRA VODA

ATLAS TRADING

SYSTEMAIR

BETAPLAST

KOVINTRADE

WALTIS

KLIMA NAPRAVE DOLINAR

ELEKTRO CELJE

ENERTEC

STROJ

VIP TEHNIKA

Foto: Olga Poslek
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Nagradna križanka št.14
POŠTNI
URAD

GONIČ
OSLOV

PRIPRAVA
ZA
POBIRANJE
SMETI

KRALJ
ŽIVALI

KMET ZA
PLUGOM

BANČNI
ŠALTER

VOJAŠKI
ODSEK

NAŠA
KLADA
SLIKARKA STRJENJE ZA SEKANJE
PLESTENJAK
DRV

NAŠA
PEVKA
MAVRIČ

OKAČ

GOZDNO
DREVO

OKUSNA
MORSKA
RIBA
KOMARČA

23

UPRAVA
PODJETJA
LIK Z
OSMIMI
KOTI

TISKOVNE
NAPAKE

MEVŽA,
BOJAZLJIVEC

GENOCID
PESEM NEŽE
MAURER

KRADLJIVEC

ZLITJE
DRUŠČINA,
SKUPINA

NAŠ
IGRALEC
ALI

MESNA
PRIKUHA

OLGA
CVETEK
UROŠ
GRILC

SOLUNSKI
KOŠ. KLUB
DEBELA
ŽIČNA VRV

NOČNO
POPIVANJE
KROKANJE
REKA
SKOZI
HAMBURG
ELBE
PREPO
VEDANO
ŠPORTNO
POŽIVILO

IVAN
OMAN
PISNA
OPOMBA

DIJAK
PLUTOVINA MIZARSKO
LEPILO
HRV.KOŠ.
ANDRO
OČKA,
ATI

JAPONSKI 20
ŠAH
ŠTOS
ŠALA

ČLAN OF
ŽELEZOV
OKSID
MRTVILO
HINKO
VILFAN
22

PEREČI
OGENJ PRI
LJUDEH

PEŠAČENJE

ŠOLSKA
OCENA

DEL
TELESA

PISANA
TROPSKA
PAPIGA

21
SOBNA
RASTLINA

20

21

22

23

Vpišite nagradno geslo

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite
najkasneje do 15. 8. 2012 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

� 1. nagrada: nahrbtnik
� 2. nagrada: majica (T-shirt)
� 3. nagrada: majica (T-shirt)

prejemniki
nagrad 13. nagradne
križanke
revije Energetik.

1.nagrada
Anica KOROŠEC
Krakovska 10b
1230 Domžale

2.nagrada

3. nagrada

Simona SKOBE
Trg Revolucije 7
1420 Trbovlje

David STOILKOV
Trubarjeva 70
6330 Piran
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Ventilacija
Učinek ventilacije za potrebe hlajenja je omejen s temperaturo dovodnega zraka. Čim toplejši je zrak, manjši je
učinek hlajenja, brez obzira na hitrost
zračnega toka. Pasivna metoda, ki rabi
malo energije za povečanje učinkovitosti ventilacije, je uporaba ventilatorjev, s katerimi prenesemo toploto iz
stavbe v okolico. Zmotno je mnenje,
da že masivne gradbene konstrukcije preprečujejo pregrevanje zgradbe,
zato je potrebno toploto, ki jo preko
dneva vsrkajo konstrukcije, prenesti iz
zgradbe v okolico z nočnim prezračevanjem. Z nočnim prezračevanjem oziroma »nočnim hlajenjem« zmanjšuje-

mo temperaturo notranjega zraka in
površin ter podhladimo zgradbo. V ta
namen uporabljamo ventilatorje z relativno malo hitrostjo in velikim pretokom. Raziskave so pokazale, da mora
biti število izmenjav zraka v zgradbi
več kot 3 krat na uro, kar je znatno več
kot je potrebno le za zagotovitev svežega zraka v stavbi. Povprečna razlika
med najvišjo dnevno in najnižjo nočno
temperaturo zavisi od podnebnih pogojev in lahko znaša od 5 do 15 °C. V
mnogih zgradbah je notranja temperatura višja od zunanje temperature
za več kot 6 °C. Tekom dneva ohlajena
masa zgradbe služi kot hranilnik toplo-

te in preprečuje pregrevanje zgradbe.
Določeni čas se vzdržuje notranja temperatura nižje kot znaša zunanja temperatura. Ta čas lahko podaljšamo z
koriščenjem stropnih ventilatorjev. Ko
notranja temperatura naraste in preseže zunanjo temperaturo, pričnemo
dobavljati zunanji zrak. Z enostavnimi sistemi za upravljanje lahko vršimo
nadzor notranje in zunanje temperature oziroma optimiziramo delovanje
ventilatorjev. Vgradnja nočnega hlajenja ne stane mnogo, ker so vse naprave
že vgrajene, razen dodatnega sistema
za upravljanje in nadzor.

Dimenzije oglasnega prostora
∕1

1

celostranski
oglas
(ovitek ali vložek)

∕2

1

188 x 218 mm

celostranski
oglas

∕3

1

v zrcalo revije:
180 x 253 mm

tretjina
strani

∕4

četrtina
strani
127 x 65 mm

oglasna
pasica
180 x 30 mm

pokončni
polstranski
oglas
90 x 253 mm

∕3

1

180 x 85 mm

1

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

∕2

1

180 x 130 mm

210 x 297 mm
+ 3mm dodatka za
obrez

naslovnica

polstranski
oglas

pokončna
tretjina
strani
60 x 253 mm

∕4

1

pokončna
četrtina
strani
85 x 127 mm

Visokoselektivni premaz Mirotherm Weishauptovega sprejemnika sončne energije

Umetnost trajnostnosti
Visokoselektivni premaz Mirotherm, nanesen na sprejemnike sončne energije Weishaupt, zmore izrabiti celo difuzno svetlobo ter je
tako bistvena sestavina trajnostne proizvodnje toplote. Da bi lahko govorili o umetnosti, pa morajo naprave dosegati visoke toplotne
dobitke tako poleti kot pozimi. Zahvaljujoč njihovi visoki učinkovitosti, izpolnjujejo solarni sistemi Weishaupt tudi to merilo. V kombinaciji z drugimi Weishauptovimi ogrevalnimi sistemi dobimo tako sestav visoko zmogljive in učinkovite ogrevalne tehnike.
Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, Tel. +386 3 425 72 51, Faks. +386 3 425 72 80

To je zanesljivost.

Gorilniki

Kondenzacijska tehnika

Solarni sistemi

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Preprosto.
Stisnite.

Ni hitrejšega, enostavnejšega ali varnejšega načina izdelave zanesljivih spojev kot z uporabo sistema hladnega
spajanja s stiskanjem Geberit Mapress. Odrežete primerno dolžino cevi, posnamete oster rob, nataknete fiting,
stisnete - končano. Z izbiro med več kot 400 različnimi fitingi in sistemskimi cevmi lahko v najkrajšem možnem času
izdelate kakršnokoli napeljavo za ogrevanje. Patentirani tesnilni obroč in indikator stiskanja zagotavljata dodatno
varnost pri delu. Nestisnjene spoje lahko tako zanesljivo opazite še pred izvedbo tlačnega preizkusa. Zakaj bi si
oteževali delo, če obstaja enostavnejši način? To je Know-how Installed.
→ www.geberit.si

