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lepši zrak v prostoru
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GARANCIJA do 5 let 

 

Horizont 20 let
Coolwex EU 15 let

 

   

GARANCIJA do 5 let 

PREVERJENO!
LETNI STROŠEK OGREVANJA 
LAHKO ZNIŽATE IZ
3.000 € NA 720 €,
zagotavljajo zadovoljni Coolwexovi 
uporabniki

1. priporočilo:  Nova generacija toplotnih črpalk Coolwex zmore veliko več od običajnih

 
 

 

PRIHRANEK PRI OGREVANJU    1.435 €         CELOTNA INVESTICIJA že za 139 € NA MESEC*
HORIZONTOV BON                        800 €                     Poplačilo NALOŽBE V 5-IH LETIH
SUBVENCIJA EKO SKLADA          1.500 €               SUBVENCIJA EKO SKLADA  do 2.500 € 
SKUPNI PRIHRANEK V 1. LETU  3.735 €                    Izvedba na ključ

2. priporočilo: Peči - kotli na pelete - celotna investicija že za 58 € na mesec**

3. priporočilo: Sanitarne toplotne črpalke Coolwex – ogrevajo vodo  že za 11 € na mesec

4. priporočilo: Klimatske naprave Coolwex ogrevajo za 1 € in hladijo za 0,5 € na dan

5. priporočilo: Kurilno olje O.K. Olje – nadstandardne kakovosti

Prepričajte se, zakaj nam že 20 LET zaupa več kot 47.000 kupcev.

Priporočila 25.000 zadovoljnih kupcev iz vse Evrope.

DO 31. . 2013 IZKORISTITE VSE UGODNOSTI TER ŠE PRAVOČASNO POKLIČITE NAŠE 
STROKOVNJAKE  VARČNEGA OGREVANJA NA 080 35 16,   www.coolwex.com

ZANESLJIVA IN VARČNA REŠITEV ZA RADIATORSKO 
IN TALNO OGREVANJE 
v starejših in novih hišah ter etažnih stanovanjih. S 
preizkušeno moderno tehnologijo OGREVAJO 
CELOTNO HIŠO ŽE ZA 56 € NA MESEC, celo do –25°C, 
pa še izjemno ZANESLJIVE in ENOSTAVNE za upo-
rabo ter vgradnjo so. 
Z uporabo japonske INVERTERSKE Flash Injection 
tehnologije in nadstandardno dimenzioniranega

kompresorja Mitsubishi s 130% zmogljivostjo dosegajo 
100% grelno moč tudi pri –15°C brez elektrogrelnika, za 
razliko od klasičnih toplotnih črpalk.  

Za renomirane COOLWEX  toplotne črpalke zrak/voda, 
voda/voda, zemlja/voda ste še dodatno nagrajeni z 
denarno vzpodbudo EKO SKLAD-a in HORIZONT-a. Iz 
srca pa vam bodo hvaležni vaši otroci in narava, saj 
boste prispevali k zmanjšanju CO2 emisij.

�rst class energy

PRIHRANEK PRI OGREVANJU    1.435 €         CELOTNA INVESTICIJA že za 139 € NA MESEC*
HORIZONTOV BON                        800 €                     Poplačilo NALOŽBE V 
SUBVENCIJA EKO SKLADA          1.500 €               SUBVENCIJA EKO SKLADA  do 2.500 € 

                

�rst class energy

**Informativna mesečna anuiteta znaša 139,55 EUR, za obrestno mero 1,71 % letno (EURIBOR + 1,5 %), z veljavno obrestno mero za mesec april 2013, ki znaša 0,214 % (3M EURIBOR365), ob zaprošenem znesku kredita 8.019,00 EUR in 
odplačilni dobi 60 mesecev. Mesečna anuiteta celotne investicije za zgoraj naveden sistem (Toplotna črpalka Coolwex Exclusive Mono + Mitsubishi Zubadan PUHZ – SHW 112YHA) je izračunana s �nanciranjem Eko sklada.

*informativna mesečna anuiteta znaša 57,86 EUR, za obrestno mero 1,71 % letno (EURIBOR + 1,5 %), z veljavno obrestno mero za mesec april 2013, ki znaša 0,214 % (3M EURIBOR365), ob zaprošenem znesku kredita 3.325,00 EUR in 
odplačilni dobi 60 mesecev. Mesečna anuiteta celotne investicije za zgoraj naveden sistem (Peč na pelete Centrometal EKO-CK P20+ pelet set) je izračunana s �nanciranjem Eko sklada.

Izračuni: informativne narave in na osnovi izkušenj strank, podrobnosti poiščite na www.coolwex.com
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Umetnost trajnostnosti

To je zanesljivost.

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 kombi-
naciji 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

Visokoselektivni premaz Mirotherm Weishauptovega sprejemnika sončne energije

Gorilniki Kondenzacijska tehnika Solarni sistemi 

Voda.
Tisočletja spreminja
vaš svet v Raj.

Kolektor Liv d.o.o.       T (5) 728 37 00       www.liv.si
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20 let

Pred nami je poletna številka stro-
kovne revije ENERGETIK, ki vsebu-
je strokovno in nekoliko lahkotnejše 
branje. Revija izhaja že 20 let in že na-
slednjič bo izšla 100. številka. Revija, 
ki je namenjena instalaterjem-ener-
getikom, arhitektom in vsem, ki aktiv-
no delujejo ali sodelujejo na področju 
energetske učinkovitosti, obnovljivih 
virih, predavateljem, energetskim 
svetovalcem in širši strokovni javno-
sti, daje veliko koristnih informacij. 
Tudi študentom je velikokrat v po-
moč kot dodatno študijsko gradivo. 
Predavateljem in drugim strokovnja-
kom dajemo priložnost, da v njej ob-
javijo svoje strokovne članke. Prav vse 
bralce revije vabimo k sodelovanju 
pri anketi, saj želimo dobiti povratne 
informacije o reviji in našem delu, ve-
seli bomo vsakega mnenja. Naš cilj je 
postati pomemben medij na podro-
čju obnovljivih virov energije. V vsaki 
številki bodo objavljene informacije 
o vseh aktualnih razpisih na tem po-
dročju, članki o primerih dobre pra-
kse, izobraževanju in delavnicah ter 
svetovanja. 

Za nami je prvo polletje dela. Izdali 
smo tudi tri od šestih načrtovanih šte-
vilk. Najbolj smo ponosni na prejšnjo 
številko, ki je bila namenjena 20. oble-
tnici revije. Presenečeni smo bili nad 
velikim odzivom zvestih bralcev, ki so 
pohvalili naše delo. Obletnico pa smo 
proslavili tudi športno-družabnem 
srečanju na Tojzlovem vrhu. Sekcija 
instalaterjev-energetikov Maribor je 
ob pomoči republiške sekcije na OZS 
in sponzorjev organizirala že 6. špor-
tne igre instalaterjev-energetikov. Na 
dan mladosti, 25. maja, tudi dežev-
no vreme ni pokvarilo veselega dru-
ženja. Revija bo vse leto 2013 promo-
virala svojo 20. obletnico, kjer koli in 
kadar koli bo le priložnost. Letos je 
leto obletnic, bi lahko rekli. Območna 

obrtno-podjetniška zbornica Maribor 
praznuje letos 40 let svojega delova-
nja in temu bodo namenjeni različ-
ni dogodki v septembru in oktobru. 
Revija Energetik bo seveda zraven.

Sekcija in revija nadaljujeta tudi 
s svojim poslanstvom v zvezi s pro-
mocijo poklica. V začetku junija se 
je zaključil projekt Tehnika ti da kri-
la. Učenci osnovnih šol tekmujejo v 
tehničnih vsebinah in spoznavajo za-
nimivosti tehnike in tehniških pokli-
cev. Zahvala pa gre tudi našim spon-
zorjem, oglaševalcem, ki vedno radi 
priskočijo na pomoč, da lahko nagra-
dimo trud in tekmovalnost mladih 
tekmovalcev.

Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije in vse območne zbornice se 
pripravljajo na prehod na prostovolj-
no članstvo. Revijo Energetik bodo še 
naprej prejemali vsi člani sekcije in-
stalaterjev- energetikov. Potrudili se 
bomo, da bomo zadovoljili okus na-
ših bralcev tudi v prihodnje. Revija pa 
bo dostopna tudi na prodajnih mestih 
po vsej Sloveniji, saj je zanjo veliko za-
nimanje. Predvidevamo, da jo bo mo-
goče kupiti v vseh večjih mestih po 
Sloveniji, seveda pa bomo po potrebi 
prodajno mrežo še širili.

Prijetne in predvsem mirne dopu-
stniške dni vam želimo. Dovoljeno je 
sanjati o lepši prihodnosti, dovolje-
no je načrtovati boljšo prihodnost, da 
nam bo vsem lažje, ko nastopi delov-
na jesen.

Uredniški odbor vas vabi k aktiv-
nemu soustvarjanju revije Energetik!

Leonida Polajnar,  
koordinatorka revije Energetik

UVODNIK
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Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor,  
Sekcija instalaterjev–energetikov.

Glavni in odgovorni urednik : Danilo Brdnik 
e-pošta: termoservis@triera.net

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

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

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

Oblikovanje in tehnično urejanje: Druga podoba, Andrej Požar s .p. 

T isk : Evrografis d.o.o., naklada: 3.000 izvodov.

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

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

Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.  
Revija izide 6 krat letno.
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V soboto, 25.5.2013, ob 10. uri, so se v planinskem domu 
Obrtnik (Tojzlov vrh, Šober 27, Bresternica) začele letošnje 6. 
športne igre instalaterjev-energetikov Slovenije. Sodelovalo 
je 7 ekip in kljub slabemu vremenu so udeleženci nad do-
godkom bili navdušeni.

Športne igre so se začele s kolesarjenjem po 11,4 km dol-
gi progi s 400 metrov višinskega vzpona. Prvi je ciljno črto 
prevozil Matej Prelog iz podjetja SELTRON. Igre so se nada-
ljevale v štirih panogah. V streljanju z zračno puško je največ 
točk dosegla ekipa podjetja ECO FUTURA, druga je bila eki-
pa Uredniškega odbora revije Energetik (UOR Energetik), 
tretja pa ekipa TERMOSERVIS Danilo Brdnik s.p. Pri podira-
nju kegljev na ruskem kegljišču so bili najuspešnejši udele-

ženci iz podjetja SELTRON d.o.o, nihče jim ni bil kos tudi v vle-
ki vrvi, saj so nasprotnike premagali na mokrem in spolzkem 
terenu. V keglanju jim je tik za petami bila ekipa Termoservis, 
nič kaj dosti pa ni zaostajala ekipa UOR Energetik. V vleki 
vrvi pa se je rezultat razlikoval le pri tretjem mestu, ki ga je 
zasedla ekipa DA BO MONT d.o.o. V najpomembnejši pano-
gi, v kateri so se ekipe pomerile v spretnosti pri inštalater-
skem delu, pa je izid bil zelo tesen med ekipama Termoservis 
Danilo Brdnik s.p. in DA BO MONT d.o.o. Tretjeuvrščena eki-
pa SELTRON je po točkah zelo zaostajala. Naloga v spretno-
sti je bila tudi najbolj težavna in dolgotrajna, potrebno je 
bilo veliko spretnosti ter znanja iz stroke. Podjetje Herz je pri-
pravilo tekmovalno stojalo in orodje. Zmaga v tej disciplini 

VI. ŠPORTNE IGRE  
INSTALATERJEV-ENERGETIKOV 
SLOVENIJE USPEŠNO  
POD STREHO
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je bila odločilna tudi za skupno prvo mesto 6. športnih iger 
inštalaterjev-energetikov. V skupnem seštevku je tako slavi-
la ekipa podjetja DA- BO MONT d.o.o., drugo mesto pa je za-
sedla ekipa TERMOSERVIS Danilo Brdnik s.p. Tretjeuvrščena 
je bila ekipa SELTRON d.o.o. Prve tri ekipe iz posameznih pa-
nog so prejele priznanja in praktične nagrade sponzorjev, 
prvi trije v skupnem seštevku pa so prejeli pokale. Sponzorji 
HERZ d.d., Vaillant d.o.o, Seltron d.o.o. in Viessmann d.o.o 
so tekmovalce razveselili tudi z bogatimi praktičnimi nagra-
dami. Ves dan je potekal bogat in zanimiv program z živo 
glasbo. Poskrbljeno je bilo za pijačo in dobro hrano. Kot je 
bilo obljubljeno, so se prav vsi sprostili in pozabili na vsako-
dnevne težave. Letos revija ENERGETIK praznuje 20 let. Tudi 
to je bilo obeleženo prav na tem dogodku, saj so vsi udele-

ženci prejeli kape z napisom Energetik, ki so prišle še kako 
prav, ko je malo zapihalo, oziroma ko je z neba padlo nekaj 
dežnih kapelj. Veliko več kot zapisane besede pa povedo 
fotografije dogodka!

Leonida Polajnar
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Po pozdravnem govoru ravnatelja Šolskega centra 
Maribor Draga Kamenika so spregovorili še ostali, ki aktiv-
no sodelujejo in podpirajo projekt. Projekt Tehnika ti da kri-
lapoteka od leta 2002, gre pa za aktivno usmerjanje otrok v 
svet tehnike., Temeljni cilji projekta so spoznavanje osnov-
nošolcev s tehniko in njena popularizacija, osveščanje star-
šev o pomembnosti tehničnih poklicev z vertikalno predsta-
vitvijo različnih poklicnih profilov in pomoč pri odločanju 
o nadaljnji poklicni poti. S projektom želijo povečati zani-
manje deklet za tehniko pod geslom Dekleta stopite v svet 

tehnike, na sploh pa osnovnošolcem pomagati pri odloča-
nju za nadaljnjo poklicno pot. V projektu sodelujejo učenci 
7, 8, 9 razredov osnovnih šol iz severovzhodne Slovenije. Na 
prireditvi sta bili predstavljeni dve projektni nalogi učen-
cev 8. razreda OŠ Bojana Ilicha. Predstavili so elektrarno s 
preklapljanjem sončne ali vetrne energije, ki jo spreminja 
v električno in avtomobilček na pogon vetrnice. Učenci, ki 
so sodelovali v projektu vsa tri leta, so prejeli priznanja in 
praktične nagrade. S strani Sekcije instalaterjev- energeti-
kov Maribor in revije ENERGETIK so bile podeljene nagrade 
s strani  sponzorjev HERZ d.o.o. in Vaillant d.o.o. Najboljši 
trije pa so zraven priznanja prejeli še  praktična darila, ki jih 
je prispevala Sekcija kovinarjev pri Območni obrtno- pod-
jetniški zbornici Maribor.

TEHNIKA TI DA KRILA 2013

Zbrane je najprej pozdravil ravnatelj Šolskega centra Maribor Drago Kamenik 
Učenca 8. razreda OŠ Bojana Ilicha sta predstavila projektno nalogo,  
avtomobilček na pogon vetrnice

Z zaključne prireditve projekta Tehnika ti da krila v letu 2013 v Šolskem 
centru v Mariboru

Z zaključno prireditvijo s podelitvijo  
priznanj in nagrad najboljšim se je 5. junija v 
Šolskem centru v Mariboru zaključil projekt 
Tehnika ti da krila v letu 2013. V projektu, 
s katerim osnovnošolce, glede na odlične 
rezultate, preko desetletja uspešno povezu-
jejo s tehniko, sodelujejo Društvo strojnih 
inženirjev Maribor, Šolski center Maribor, 
Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za 
elektrotehniko, informatiko in računalništvo 
mariborske univerze ter Območna obrtno- 
podjetniška zbornica Maribor. Za tesno 
sodelovanje z OOZ Maribor skrbijo strokovne 
sekcije, saj so za najboljše tri v projektu 
Tehnika ti da krila  in ostale tekmovalce, 
prispevale glavne in praktične nagrade.
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Zaprti prostor lahko klimatizira-
mo skozi vse leto, tako da iz njega 
odvzamemo del zraka, ga obdelamo 
in s pomočjo regulacije temperatu-
re vzpostavimo idealno temperaturo 
ter vlažnost. V naravi se toplota iz to-
plejšega telesa spontano prenese na 
hladnejšega, toplotne črpalke pa za 
ta prenos porabijo določeno količi-
no energije v obliki električne energi-
je. Razmerje med električno energijo, 

s katero se napaja toplotna črpalka in 
energijo iz okolja, je odvisno od števil-
nih dejavnikov. Za določitev tega raz-
merja pri toplotni črpalki zrak-zrak je 
potrebno najprej upoštevati tempe-
raturo, pri kateri bo potekala toplo-
tna izmenjava (temperatura notranje-
ga prostora in temperatura zunanjega 
okolja). V resnici je toplotna črpalka 
zrak - zrak sposobna proizvajati ener-
gijo za hlajenje ali ogrevanje z ne več 

kot 25% električne energije, nabavlje-
ne prek distributerjev električne ener-
gije in z do 75% brezplačne energije, 
črpane iz okolja, tudi pri zelo nizkih 
zimskih temperaturah. To je mogoče 
zaradi tehnologije s »skrol« kompre-
sorjem, ki izkorišča fizikalne lastnosti 
freona, katerega vrelišče je pri -48,5°C 
(plin z oznako R410A). 

Po vsej Evropi stavbe predstavlja-
jo približno 40% potreb po energiji. 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE, 
OGREVANJE IN HLAJENJE  
S KLIMATSKIMI NAPRAVAMI

Kombinacije klimatskih naprav multi split sistem

MXZ 2B30-40-52VA MXZ 5C100VA 5B100VAMXZ 4C71VA 4B71VA

66



Julij 2013

20 let

- uèinkovita in varèna, sezonska energetska uèinkovitost A+++
- ogrevanje pri nizkih zimskih temperaturah, tudi do -25°C
- ekonomièno hlajenje in razvlaževanje
- dovršena fi ltracija zraka
- usmerjeno delovanje s pomoèjo senzorja prisotnosti v prostoru
 omogoèa nastavitev posrednega ali neposrednega zraènega toka
-  enostavno upravljanje s tedenskim tajmerjem

Dihajte èist zrak za bolj zdravo in udobno bivanje 12 mesecev na leto 

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

http://www.vitanest.si

NOVA klimatska naprava serija MSZ-FH VEHZ

Uvajanja meril učinkovite rabe ener-
gije smo se z januarjem 2013 lotili zelo 
striktno, s tako imenovano zakonoda-
jo ErP (Direktiva 2009/125/ES o vzpo-
stavitvi okvira za določanje zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, 
povezanih z energijo), ki predpisu-
je načrtovanje in uporabo energijsko 
varčnejših proizvodov, za katere je pri 
dajanju na trg EU ključno merjenje ter 

podajanje meritev sezonske energet-
ske učinkovitosti. Ta predpis velja tudi 
za klimatske naprave do 12 kW na-
zivne hladilne moči. Nam najbolj po-
znane in najbolj uporabljane klimat-
ske naprave za domove in poslovne 
prostore so sistemi s toplotno črpalko 
zrak – zrak.

Izdelki Mitsubishi Electric so za-
snovani tako, da maksimirajo sezon-

sko učinkovitost namesto konvencio-
nalno ocenjene učinkovitosti. Z izbiro 
izdelkov z višjimi kazalniki energet-
ske učinkovitosti (SEER/SCOP), potro-
šniki prispevajo k zmanjšanju izpustov 
CO2 in količine porabljene energije, 
kar prav tako privarčuje denar. Novo 
označevanje energetske učinkovito-
sti prikazuje najvišje razrede sezon-
ske učinkovitosti z oznakami A, A+, 

Kombinacije klimatskih naprav multi split sistem
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A++ in A+++, ki je najvišja raven se-
zonske učinkovitosti. 

Klimatske naprave MITSUBISHI 
ELECTRIC odlikuje napredna inverter-
ska tehnologija, ki je rezultat dolgo-
letnih izkušenj in raziskovanja japon-
skih strokovnjakov za klimatizacijo. 
Uvedba inverterske tehnologije in 
prilagajanja delovanja naprave gle-
de na potrebe je popolnoma spre-
menila udobje bivanja v prostoru ter 
omogočila izjemen napredek človeka 
in družbe, ki pa ne stremi le k pove-
čanju udobja bivanja in efektivnosti 
dela, ampak tudi k zmanjšanju pora-
be energije. Zaradi inverterske tehno-
logije se podaljša življenjska doba na-
prave, toplotno udobje skozi vse leto 
je konstantno, delovanje pa tiho. Pri 
najnižji hitrosti ventilatorja je zvočni 
tlak notranje enote le 20 dB(A), kar je 
slišati kot šelestenje listja na drevesu. 

Zahvaljujoč posebni tehnologi-
ji, imenovani hiper gretje, pa se celo 

uporabniki v regijah z izjemno mrzlimi 
zimami zanesejo na klimatsko napra-
vo MITSUBISHI ELECTRIC, tipa MSZ-FH 
VEHZ. Proizvajalec s tem modelom 
zagotavlja ogrevanje tudi do zuna-
nje temperature -25°C, polna nazivna 
zmogljivost naprave se ohrani tudi pri 
zunanji temperaturi do -15°C. Grelnik 
proti zamrzovanju kondenzata pre-
preči zamrzovanje in posledično pre-
preči blokado ventilatorja v zunanji 
enoti. Uporaba teh klimatskih naprav 
kot edini vir gretja je posebej pripo-
ročljiva v območjih, kjer obstaja večja 
možnost zamrzovanja vode, ki med 
ogrevanjem kondenzira na zunanji 
enoti. Za modele serije MSZ-FH VE pa 
proizvajalec zagotavlja ogrevanje do 
-15°C zunanje temperature, brez upo-
rabe dodatnega grelnika. Sezonska 
energetska učinkovitost klimatske na-
prave MSZ-FH VE, ki jo je proizvajalec 
meril skozi vso sezono delovanja, je v 
najvišjem razredu energetske učinko-
vitosti A+++, tako pri ogrevanju kot 
tudi hlajenju.

Za idealno toplotno udobje skr-
bi še osem vertikalno nameščenih 
senzorjev, ki se premikajo levo in de-
sno ter podrobno tridimenzionalno 
(3D) analizirajo sobno temperaturo. 
Naprava lahko oceni, kje se v sobi na-
hajajo osebe in na tej osnovi izvaja 
funkciji »posredni zračni tok« ali »ne-
posreden zračni tok«. Poleg tega fil-
tri Plasma Quad v napravah prečistijo 
zrak virusov in bakterij.

Poleg najbolje prodajanih sten-
skih modelov z eno zunanjo in eno no-
tranjo enoto, prostore lahko klimatizi-
ramo tudi z uporabo multi sistemov z 
eno zunanjo in več različnimi notra-
njimi enotami, kot so talne, stropne, 
vgradne ali kanalske enote, katere lah-
ko povežemo s sistemom prezračeva-
nja z rekuperacijo toplote. 

Svetovati primeren tip, model, 
moč ter kraj namestitve notranjih in 
zunanjih enot klimatskih naprav v bi-
valnem in delovnem okolju je stro-
kovno opravilo, ki ga kot pooblaščeni 
uvoznik in distributer opravljamo sku-
paj s projektanti, ki pripravijo ustrezne 
popise ter z monterji, ki opravljajo sve-
tovanje in oglede objektov na terenu. 

VITANEST d.o.o., www.vitanest.si 

Razredi in kazalniki SEER pri hlajenju 

A +++ > 8,5
A ++ > 6,1
+ A > 5,6

C > 4,1
D < 3,6

B  > 4,6
> 5,1A 

A +++ > 5,1
A ++ > 4,6

0,4 > + A
A > 3,4

C > 2,8
D < 2,5

B  > 3,1

Razredi in kazalniki SCOP pri gretju 

MXZ_6C120VA

MXZ 8A140VA

energetski razredi
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20 let

ISH Frankfurt, največji med-
narodni strokovni sejem sani-
tarne opreme, inštalacij, ogre-
vanja, klime in obnovljivih 
virov energije na svetu, je po-
tekal od 12. 3. 2013 do 16. 3. 
2013. Predsednik uredniškega 
odbora in sekcije instalaterjev-
-energetikov Danilo Brdnik ga 
je obiskal na povabilo podje-
tja VAILLANT. Partnerji podje-
tja so se odpravili z l etalom v 
Düsseldorf, tam se nahaja ma-
tično podjetje Vaillant. Ogledali 
so si proizvodnjo in njihov mu-
zej, v k aterem predstavljajo 
svoj proizvodni program od 
leta 1874. Sprehod skozi čas je 
bil za slovenske partnerje nekaj 
posebnega. Naslednji dan so se 
odpravili z v lakom v F rankfurt 
in si ogledali sejem ISH, ki je 
ponudil bogato in posebno se-
jemsko dogajanje, razdeljeno 
na več tematskih področij:

 � sanitarije in inštalacije: 
armature, keramika, kopalne 
kadi, kabine za prhanje, savne, 
pohištvo in dodatki, priprava 
vode, oprema kopalnic, baze-
nov, savn in wellness prostorov; 

 � gradbena tehnika in 
energetika: grelniki vode, goril-
ci, dimniki, toplotne črpalke, so-

larni sistemi, izraba in priprava 
deževnice, lončene peči, kami-
ni, armature in komponente za 
ogrevanje, merilna, krmilna in 
regulacijska tehnika, avtomati-
zacija zgradb, inštalacijska teh-
nika in sistemi, nadometne in-
štalacije, pipe, orodja; 

 � klima, hlajenje in prezra-
čevanje: aircontec, cevi, kana-
li in vodi za klimatske sisteme, 
deli in komponente za klimat-
ske naprave in sisteme, kompo-
nente za prezračevanje, central-
ni sesalni čistilni sistemi, sistemi 
za hlajenje, sistemi za naravno 
prezračevanje, sistemi, izdelki 
in oprema za požarno varnost.

Po napornem in zanimivem 
ogledu sejma, na katerem so se 
srečali tudi z n ekaterimi pred-
stavniki podjetij, ki imajo tudi 
predstavništva v Sloveniji, je 
sledila zanimiva pot z letalom v 
Slovenijo. Saj se spomnimo, da 
zime kljub mesecu marcu še ni 
bilo konec.

Sekcija instalaterjev-ener-
getikov Maribor (SIEM) pri 
Območni obrtni–podjetniški 
zbornici Maribor je skupaj z 
Energetsko agencijo za Podravje 
in Mestno občino Maribor 28. 
2. 2013 organizirala tudi stro-
kovni ogled mednarodnega 
sejma in konference v W elsu 
v Avstriji v o kviru dogodka: 
»SVETOVNI DNEVI TRAJNOSTNE 
ENERGIJE – OBNOVLJIVI VIRI IN 
ENERGETSKA UČINKOVITOST«. 

Na sejmu se je predstavilo 
okoli 1600 različnih razstavljav-
cev, ki so obiskovalcem nudili 
številne informacije in nasvete 
o učinkoviti rabi energije, fo-
tovoltaiki, sončnih kolektorjih, 
biomasi, peletih, pridobivanju 
bioplina, toplarnah, toplotnih 
črpalkah in vsem, kar je poveza-
no z rabo energije. Zanemarljivo 
pa ni tudi to, da je bilo na sejmu 
3400 svetovalcev in strokovnja-
kov. Sejemsko dogajanje je bilo 
še kako živo, saj si ga je ogleda-

BOGATO SEJEMSKO DOGAJANJE  
ISH FRANKFURT IN WELS

lo okoli 100.000 obiskovalcev. V 
istem času je potekala tudi kon-
ferenca o učinkoviti rabi in ob-
novljivih virih energije. 

Sekcija in revija Energetik 
je ogled sejma omogočila tudi 
20 dijakom Šolskega centra 
Maribor, ki se šolajo za poklic in-
štalater strojnih inštalacij (2. In 
3. letniki). Člani SIEM in drugih 
sekcij so na sejmu videli mar-
sikaj zanimivega in tudi nekaj 
svojih poslovnih partnerjev in 
naših zvestih oglaševalcev. Zelo 
lepo pa je bilo videti nasmejane 
in vedoželjne obraze dijakov. Za 
nekatere sta bila ogled sejma 
in spoznavanje tehnologije na 
tem področju povsem nova iz-
kušnja.                 Leonida Polajnar

Poslovni partnerji pri ogledu muzeja podjetja Vaillant

Udeleženci v  Düsseldorfu, kjer se 
nahaja matično podjetje Vaillant

V muzeju podjetje Vaillant predstavlja 
svoj proizvodni program od leta 1874

Na sejmu v Welsu so bili tudi nekateri naši zvesti oglaševalci

Mednarodni sejem v Welsu v Avstriji 
je bil zelo dobro obiskan

Pestro dogajanje na ISH Frankfurt, 
največjem mednarodnem strokovnem 
sejmu
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Zakaj so toplotne črpalke izjemno zanimiva alternativa 
tudi za uporabnike zemeljskega plina? Ali je smiselno inve-
stirati v toplotno črpalko tudi ob nizki ceni zemeljskega pli-
na? Ali je toplotna črpalka modra odločitev tudi v starih in 
slabo izoliranih stanovanjskih objektih z velikimi toplotnimi 
izgubami? Odgovore na ta vprašanja daje primer dobre pra-
kse, ki nam jo je predstavil Vitomir Petrič iz Prevalj. Prenovil 
je 40 let staro zgradbo in ogrevanje z zemeljskim plinom za-
menjal za ogrevanje s toplotno črpalko.

Kaj vas je vzpodbudilo k odločitvi za prenovo ogreval-
nega sistema?

»Z družino živim v individualni hiši, zgrajeni konec se-
demdesetih let. Objekt ima tri etaže, ki skupaj merijo 190 

m2. Hiša je grajena iz opeke, prvotno brez izolacije. Prvih 
20 let smo se ogrevali na kurilno olje in potrošili vsako leto 
3000 litrov kurilnega olja. To je bil že takrat prvi znak za 
alarm. Tako smo se 20 let nazaj lotil prvih korakov prenove. 
Dodatna vzpodbuda je bila plinifikacija, zamenjali smo peč 
in se pričeli ogrevati z zemeljskim plinom ter s tem prešli na 
porabo 600 kubikov na mesec. Ta poraba nas ni zadovoljila. 
Pred dobrimi desetimi leti smo »solidno« izolirali hišo, vgra-
dili nova lesena okna, kupili novo peč in tako prihranili do-
datnih 25 %.«

Zakaj ste kljub tem rezultatom odločili za alternativo 
sicer cenovno ugodnemu zemeljskemu plinu in se odločili 
za toplotno črpalko?

»Ogrevanje na zemeljski plin resda na videz izgleda ce-
novno sprejemljivo, vendar le na videz. Na prvi pogled se 
namreč zamenjava ogrevalnega sistema iz zemeljskega pli-
na na toplotno črpalko ne pokaže kot dovolj racionalna na-
ložba. To pa nikakor ne drži. Kot vidite, imam shranjene vse 
račune, tako za porabo zemeljskega plina, kurilnega olja in 
nanazadnje tudi elektrike. Številke dovolj zgovorno kažejo 
dejstva, ki govorijo v prid toplotne črpalke.«

Kakšen ogrevalni sistem ste izbrali na osnovi lastnih 
zahtev in kakšne prihranke dosegate?

»Odločili smo se za invertersko toplotno črpalko sistema 
zrak/voda, Coolwex Exclusive z zunanjo enoto Mitsubishi 
Zubadan. Smo veliki potrošniki sanitarne vode in ženske v 
hiši želijo tople radiatorje tudi v času, ko jih večina ugasne. 

 v 40LET STARI HIŠI Vitomirja Petriča iz Prevalj

TOPLOTNA ČRPALKA JE 
ODLIČNA ALTERNATIVA TUDI 
UPORABI ZEMELJSKEGA 
PLINA IN RADIATORSKEGA 
OGREVANJA
Ob prehodu na ogrevanje s toplotno črpalko Coolwex,  
sistem zrak/voda, znaša prihranek 35 % 

Primer dobre prakse

40 let stara hiša predhodno ogrevana na plin
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Za ogrevanje sanitarne vode, 190 m2 solidno izoliranih bi-
valnih prostorov in kleti, ki je brez izolacije, sedaj porabimo 
le 840 kWh elektrike. Pri ogrevanju na zemeljski plin je po-
raba znašala 2.900 m3 plina. Razlika pomeni kar 35% prihra-
nek na letni ravni. Dve leti natančno merim porabo elektrike 
za ogrevanje s toplotno črpalko Coolwex in podatki me ob 
pogledu na številke vsak mesec znova in znova razveselijo.«

Zakaj ste se odločili za toplotno črpalko Coolwex in ne 
za peč na lesno biomaso?

»Prvi in glavni razlog je udobje. Smo precej dinamična 
družina. Službene obveznosti so povezane z odsotnostjo od 
doma. Zato potrebujemo ogrevalni sistem, ki je v celoti av-
tonomen in ne potrebuje nikakršne pozornosti glede na-
bav energentov, razpoložljivih zalog kuriva v zalogovniku, 
prostora za skladiščenje energenta, vzdrževanja in čiščenja 
pepela ter podobno. Tudi prostor v hiši je že povsem od-
merjen specifičnim aktivnostim družinskih članov in ni do-
voljeval sprememb, ki bi vplivale na kvaliteto življenja. Zakaj 
prav toplotno črpalko Coolwex? Prepričal me je sam proi-
zvod, odličen design in kar je bilo zame izjemno pomemb-
no - strokovna in profesionalna storitev – celoten tehnični 
in servisni »suport«. Ker poznam konkurenčne proizvode, 
kakor tudi izkušnje z njimi, sem bil še posebej pozoren pri 
izbiri proizvoda in vrsti regulacije. Zelo sem zadovoljen s to-
plotno črpalko Coolwex, kakor tudi z enostavnim in natanč-

nim upravljanjem. Tako črpalka, kot regulacija sta resnično 
zadetek v polno.«

A je bila odločitev prenove iz ogrevalnega sistema z 
zemeljskim plinom na toplotno črpalko Coolwex odloči-
tev, ki bi jo priporočali vsem, ki o prenovi razmišljajo?

»Da. Prav vsem. Prvi argument, ki ga navajam vsem v 
podobni situaciji kot sem bil sam pred tremi leti, je ekono-
mičnost. Moji računi povedo vse. Drugi argument je udo-
bje., Kljub temu, da imam sistem upravljanja oz. regulacijo 
tako rekoč v malem prstu, nastavitve le redko spreminjam. 
Spremembe niso potrebne, saj črpalka praktično vse opra-
vi sama. Tretja točka pa je varnost, ki je zame in za mojo 
družino izjemnega pomena. Investicija v toplotno črpal-
ko Coolwex se mi je resnično izplačala in se bo izplača tudi 
vsem, ki o tem še razmišljajo ali se odločajo«

Dodatne informacije  
in strokovno svetovanje na: 080 35 13  
ali na www.coolwex.com

S toplotno črpalko Coolwex je g. Petrič zelo zadovoljen Številke na računih povedo vse v prid toplotne črpalke
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Dne 30. 5. 2013 je podjetje 
Weishaupt že 18. leto zapored orga-
niziralo tradicionalni Dan Weishaupta. 
Okoli 80 udeležencev – projektantov, 
instalaterjev, upravljalcev kotlovnic, 
serviserjev, investitorjev, predstavni-
kov medijev, se nas je zbralo v Vitanju, 
v kulturnem središču evropskih ve-
soljskih tehnologij – KSEVT.

Henrik Dvoršak, direktor 
Weishaupt d.o.o.

V uvodnem delu nas je pozdravil 
direktor podjetja Weishaupt, g. Henrik 
Dvoršak in se zahvalil, da smo se od-
zvali povabilu, še zlasti častnemu go-
stu prof. dr. Petru Novaku s soprogo. V 
nadaljevanju je direktor zelo nazorno 
orisal situacijo na področju energeti-
ke. Poudaril je, da proizvodnja ener-
gije narašča iz leta v leto. V podjetju 
ocenjujejo, da naj bi se do leta 2030 
proizvodnja povečala za 30 %. Glavni 
globalni trendi v porabi energije se 
kažejo v porasti porabe plina, pre-
moga, kjer prednjačita zlasti Indija in 
Kitajska in v porasti obnovljivih virov 
– OVE. Prihodnost varčevanja z ener-
gijo ni v uvajanju OVE,  marveč v učin-
kovitosti izrabe energije. (Vir: Vaillant)

EU si je postavila ambiciozne cilje 
-  do leta 2050 zmanjšati emisije toplo-
grednih plinov od 80 do 85 % glede 
na leto 1990. Z dosego tega cilja bi naj 
bistveno vplivali na klimatske spre-
membe in omejili segrevanje ozra-
čja. Na voljo je 6 scenarijev, zavedati 

pa se je treba, da bo potreba po OVE 
naraščala, vendar je ključnega pome-
na varčna raba energije. Povečati bo 
potrebno investicije v energetskem 
sektorju, uporaba nekaterih fosilnih 
goriv pa se bo zmanjševala. Plin bo v 
prihodnje odigral pomembno vlogo 
in bo najprej nadomeščal premog in 
olje, v srednjeročnem obdobju pa bo 
pomagal zmanjšati izpuste toplogre-
dnih plinov nekje do leta 2030 oziro-
ma 2035, do leta 2050 pa bo imel izre-
dno pomembno vlogo zlasti pri večjih 
proizvajalcih energije. Instalaterji ima-
jo odločilno vlogo pri kupčevi izbiri 
energenta in s tem pomembno odgo-
vornost do stanja energetike v drža-
vi. Strokovni mediji zaradi poslovnega 
vzroka večkrat povsem zanemarjajo 
svojo strokovno vlogo in s tem pov-
zročijo veliko škodo na tržišču, oziro-
ma v okolju.

In kje je tukaj Weishaupt?
Kondenzacijska tehnika in solar-

ni sistemi imajo največjo prihodnost. 
Zavedati se moramo dejstva, da se 
poceni tehnologije izkažejo kot naj-
dražje. Servis Weishaupt zagotavlja, 
da bodo naprave delovale tudi čez 
leta. Uspeh pri stranki je največkrat 
odvisen od hitrosti in prilagodljivo-

sti. Pri Weishauptu je torej odgovor  
»zanesljivost«!!!

Prof. Dr. Peter Novak:  
Quo vadis slovenska 
energetika? (Kam greš 
slovenska energetika?)

Leta 1978 (pred 35 leti) je dr. Novak 
v intervjuju za Nedeljski dnevnik de-
jal, da bi potrebovali le 0,6 % sloven-
ske površine, da bi zadostili vsem 
energetskim potrebam Slovenije leta 
2000 – to velja še danes za leto 2020. 
Od takrat pa do danes se je namreč 
marsikaj spremenilo. Nova nahajali-
šča plina in tehnologije za pridobi-
vanje nafte so podaljšala življenjsko 
dobo fosilnih goriv. Slovenska ener-
getska odvisnost ostaja visoka in pre-
sega v letu 2011 49 %  in to brez je-
drskega goriva, stroški za uvoz goriva 
pa so predstavljali v letu 2011 kar 6,8 
% BDP. Ugotavljamo, da se ne izvršu-
je obveza o zmanjšanju rabe primarne 
energije 1 % letno do leta 2016 in na-
dalje do 2020. V letu 2011 predstavlja-
jo uvožena goriva kar 60 % v končni 
energiji. Prihranek primarne energije 
v vrednosti 1 % lahko torej dosežemo 
predvsem na račun zmanjšanja uvoza 
goriv.

Dobra usmeritev je vsekakor toplo-
tna črpalka s pogonom na zeleno in 
domačo elektriko. OVE so pogoj za ve-
čjo energijsko neodvisnost Slovenije. 
Proizvodnja elektrike iz OVE pa je pri-
marni pogoj za sonaravni energetski 

DAN WEISHAUPTA 2013

Registracija udeležencev Udeleženci srečanjaPozdravni govor direktorja, g. Henrika Dvoršaka
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20 let

sistem. Biomasa predstavlja osnovno 
surovino za sintetični dizel, dimetile-
ter, metan in metanol, kot gorivo pri-
hodnosti. Vsekakor bomo privarčevali 
precej energije tudi z obnovo večsta-
novanjskih starih zgradb, kar potrjuje-
jo tudi primeri dobre prakse iz tujine. 
Slovenija ima dovolj naravnih dano-
sti, da si lahko v naslednjem desetle-
tju zagotovi energijsko neodvisnost. 
Izgradnja novih HE z akumulacijo, iz-
koriščanje energije vetra in geoter-
malne energije, izkoriščanje biomase, 
ki bi se lahko skupaj z organskimi od-
padki predelala v sintetični dizel in še 
nekateri drugi ukrepi, lahko  zmanjša-
jo energijsko odvisnost.

 � Brez dvoma je vse to ekonomič-
no, kar dokazujejo naslednja dejstva:

 � elektriko imamo v celoti doma-
čo – zeleno,

 � toplotna zaščita stavb je posel 
za 10.000  delavcev v obdobju dese-
tih let,

 � letni prihranek na uvozu goriva 
je  najmanj 120 mio evrov.

Gradnja hidroelektrarne je vezana 
v celoti na domači trg. Zaposlimo lah-
ko naslednjih 500 delavcev in najmanj 
100 v inženiringu, 100 pa v industrij-
ski opremi. Zelena elektrika omogoča 
uporabo vseh vrst toplotnih črpalk, 

kar nadalje zmanjšuje uvoz fosilnih 
goriv, zlasti nafte – kurilnega olja. 
Naše aktivnosti moramo torej usmeri-
ti v zmanšanje uporabe uvoženih go-
riv in v povečanje aktivnosti za zame-
njavo fosilnih goriv z OVE. Bistvenega 
pomena je, da ne pospešujemo spre-
memb tam, kjer ni domače proizvo-
dnje in zaposlitev. 

Direktor g. Henrik Dvoršak 
– prof. dr. Novak 

Direktor g. Dvoršak je v obliki in-
tervjuja postavil prof. dr. Novaku ne-
kaj kratkih vprašanj, vse od njegove 
aktivnosti v mladih letih pa do dana-
šnjih dni. Življenjska in poklicna pot 
dr. Novaka, poznanega kot »sončni 
Peter«, je bila zelo razgibana. Obredel 
je kar precejšen del sveta. Med drugim 
je raziskoval, kako z dobro izolacijo 
stavb povečamo izkoristke in zmanj-
šamo emisijo toplote v okolje. Okolje 
je treba upravljati, ne pa ga samo ščiti-
ti. Beseda je tekla tudi o projektu TEŠ-
6, o gradnji termoelektrarn in nuklear-
nih elektrarn. Seveda sta razpravljala 
o napačnih odločitvah v preteklosti, ki 
so botrovale ukinitvi razvojnih oddel-
kov v podjetjih, o propadanju podjetij 
in odlivu državnega kapitala v priva-
tne roke. Prof. dr. Novak je podal tudi 
kritično oceno bolonjskega študija, ki 
daje naziv dipl. ing. že po treh letih 
študija, na drugi strani pa imamo me-
dicince, ki  študirajo polnih 6 let – zakaj 
takšne razlike? Današnji doktorati niso 
niti senca doktoratov nekoč. Poudaril 
je, da univerza ne sme biti plačana po 
glavi študenta. Tako imamo veliko šte-
vilo brezposelnih. Navedel je primer, 
ko se je na eno razpisano mesto po-
slovne sekretarke prijavilo kar 150 di-

plomiranih ekonomistov. Upravičeno 
se lahko vprašamo, kam to vodi.

Dragan Živadinov :  KSEVT
Po zaključku predavanj nas je 

g. Dragan Živadinov popeljal skozi 
stavbo KSEVT, ki je edinstvena insti-
tucija, namenjena kulturizaciji veso-
lja. KSEVT so odprli septembra lani, 
22. decembra 2012 pa je minilo na-
tanko 120 let od rojstva Hermana 
Potočnika Noordunga, pionirja ve-
soljskih poletov, ki je napisal knjigo 
»Problem vožnje po vesolju – raketni 
motor«, ki velja za eno temeljnih del 
prve generacije raziskovalcev vesolja. 
Potočnikov rod izvira po materini stra-
ni iz Vitanja. Ogledali smo si razstavo 
in prisluhnili zanimivemu predavanju 
g. Živadinova in s tem dobili v vpogled 
v življenje in delo Hermana Potočnika, 
v razvoj prvih raketnih tehnologij ve-
soljske arhitekture, v rešitve za člove-
kovo potovanje v breztežnost, pa tudi 
v zgodovino Slovencev v vesolju.

Dan je kar prehitro minil. Dobro 
razpoloženi in polni lepih vtisov 
smo se poslovili z željo, da se vidi-
mo v prihodnejm letu. Letošnji Dan 
Weishaupta nam bo ostal v nepozab-
nem spominu. Nimamo vedno pri-
ložnosti, da se srečamo s pionirjem 
slovenske energetike, ki ga domala 
pozna širša Slovenija in številni stro-
kovnjaki iz tujine. Prav tako nam ni 
zmeraj dano, da tako do potankosti 
spoznamo kulturno središče evrop-
skih tehnologij KSEVT. Seveda pa ne 
moremo mimo podjetja Weishaupt, 
kateremu gre pohvala za odlično or-
ganizacijo dneva, da smo se res poču-
tili kot posadka na vesoljskem plovilu, 
kot so zapisali v vabilu.

Olga Poslek (foto: OP)

KSEVT – Kulturno središče evropskih vesoljskih 
tehnologij

Quo  vadis slovenska energetika? Intervju direktorja s prof. dr. Novakom g. Dragan Živadinov: Predavanje in ogled KSEVTA
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Dandanes moramo vse bolj gle-
dati na stroške ogrevanja. V večini 
večstanovanjskih objektov se indivi-
dualne želje zaradi tehničnih rešitev 
ogrevanja ne da upoštevati.

Objekti imajo običajno ogrevanje 
po časovnem programu. Po navadi je 
to ogrevanje krmiljeno tudi po zuna-
nji temperaturi. Časovni  program pa 
je za cel objekt enak. Ta ustreza tistim, 
ki so stalno prisotni. Navadne termo-
statske glave upoštevajo zunanje vire 
energije in pripirajo oz. zapirajo ter-
mostatske radiatorske ventile. Z  ele-
ktronskimi   termostatskimi glavami 
lahko to pomanjkljivost odpravimo. 

Časovni program elektronskega 
termostatskega ventila je namenjen 
tistim, ki so delovno aktivni in bi že-
leli v času odsotnosti ogrevati z zni-
žano temperaturo, te možnosti pa ni-
majo. Elektronske termostatske glave 
omogočajo popolnoma neodvisen 
časovni program in to individualno 
za vsak prostor. Omogočajo nastavi-
tev treh različnih temperaturnih nivo-
jev,  kot npr. normalno ogrevanje, zni-

žano ogrevanje (za čas odsotnosti ) in 
po želji tudi tretjo programirano višjo 
temperaturo ( npr., ko sedimo pri miru 
pred televizijo , …).

Termostatske glave se  samodejno 
enkrat tedensko prevrtijo, v poletnem 
času pa termostatske glave popolno-
ma odprejo ventil in tako preprečijo 
njihovo zapikanje.

Pri prvi montaži se samodejno pre-
vrti cel hod ventila in se samodejno 
adaptira na ventil. Zaradi tega  so pri-
merni tudi za montažo na radiatorske 
ventile drugih proizvajalcev.

S pomočjo računalniškega pro-
grama in posebnega USB ključka (do-
datna oprema) se lahko istočasno 
prenese program ogrevanja na več 
elektronskih glav istočasno. 

Odličen primer dobre prakse je 
montaža takih glav v večjem številu 
ambulant v zdravstvenih domovih, 
kjer imajo ambulante različne ogre-
valne programe, vsaka ambulanta pa 
tudi več radiatorjev. Podoben primer 
je tudi otroški vrtec, šola. Po progra-
miranju se glava zaklene in tako se 
prepreči neavtorizirana sprememba 
nastavitev. 

Dodatna oprema elektronske ter-
mostatske glave Herz je tudi okenski 
kontakt, ki zazna, da je okno odprto, 
zato zapre termostatski ventil in vzdr-
žuje le še sprogramirano temperatur-
no zaščito proti zamrzovanju. Senzor 
hitrega ohlajanja ima tudi elektron-
ska glava v sebi, ki pa reagira, v pri-
merjavi z okenskim kontaktom, bi-
stveno kasneje. 

Z daljincem, ki je del dodatne po-
nudbe, pa spreminjamo individualne 
željene nastavitve temperature za cel 
prostor, ne da bi morali do radiatorjev. 

Kompletna investicija je soraz-
merno nizka. Tako se prihranki teh 
stroškov povrnejo že v nekaj kurilnih 
sezonah, v nekaterih primerih že tudi 
prej, celo že v enem letu. Istočasno 
pa ETFK Herz omogoča bistveno dru-
gačno udobje in še zanesljivejše delo-
vanje termostatskih ventilov.

ELEKTRONSKE TERMOSTATSKE 
GLAVE HERZ

Elektronska termostatska glava

USB za prenos programa

Daljinski upravljalec za elektronsko  
termostatsko glavo

okenski kontakt

namestitev 
okenskega 

kontakta
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Elektronska 
termostatska 
glava

www.herz.si

HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 (0)1 896 21 02, Fax.: +386 (0)1 896 21 40, e-mail: info@herz.si, www.herz.si

Klimatizacija je proces pripra-
ve zraka, s katerim v klimatiziranem 
prostoru ustvarimo ugodne pogo-
je za bivanje ljudi ali drugih živih bi-
tij. Izraz se v širšem smislu nanaša na 
katerokoli obliko hlajenja, gretja ali 
ventilacije. Parametri, na katere vpli-
vamo s klimatizacijo so temperatura, 
vlažnost zraka, čistoča zraka, itd. 

Klimatizacijo lahko delimo na 
komfortno in industrijsko. Pod kom-
fortno spadajo sistemi, s katerimi 
ustvarjamo ugodne pogoje za biva-
nje; z njimi temperaturo vzdržujemo 
med 20 in 27°C , relativno vlažnost 
med 40 do 60% ter hitrost pretoka 
zraka do 0,3 m/s. Sistemi industrijske 
klimatizacije ustvarjajo optimalne 
pogoje za proizvodni oziroma tehno-

loški proces. Uporabljajo se v obra-
tih za proizvodnjo elektronskih či-
pov, mlečnih izdelkov, računalniških 
sistemov, vin, itd. Glede na vrsto, pa 
klimatizacijske sisteme lahko delimo 
na nizkotlačne ali nizkobrzinske siste-
me, pri katerih je hitrost pretoka zra-
ka med 2 in 10 m/s in padci tlaka od 
500 do 2000 Pa ter visokotlačne ali vi-
sokobrzinske sisteme, katerih pretok 
zraka znaša med 10 do 30 m/s, s padci 
tlaka med 1500 do 3000 Pa. 

Pri izboru sistema klimatizacije 
moramo upoštevati določene krite-
rije. Osnovni kriteriji za izbor, našim 
potrebam primernega sistema so 
funkcionalnost, ogrevalni in hladilni 
učinek, možnosti inštalacije, investi-
cijski stroški, stroški obratovanja, za-

nesljivost sistema ter možnosti vzdr-
ževanja. Sistemi delne klimatizacije 
ali sistemi ventilacije lahko poleg do-
vajanja svežega zraka, lahko opravi-
jo še 2 ali 3 termodinamične proce-
se, najpogosteje gretje, hlajenje in 
razvlaževanje. Sistemi polne klimati-
zacijene pa poleg dovajanja svežega 
zraka lahko izvajajo še 4 osnovne ter-
modinamične procese: gretje, hlaje-
nje, vlaženje in razvlaževanje.

KLIMATIZACIJA
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Pri adaptacijah starih zgradb si 
prenekateri lastnik zaželi, da bi vgra-
dil talno ogrevanje. Izvedba tega je 
odvisna od razpoložljive višine tal, ki 
pa je v takšnih primerih običajno ni 
dovolj. S sistemom talnega ogrevanja 
MINITEC pa tega problema ni več.

Majhna višina elementa, 
hiter odzivni čas

Uponorjev sistem Minitec vam 
nudi veliko prednosti. Samolepilna 
pritrdilna plošča Uponor Minitec, ki 
je namenjena za vgradnjo cevi PE-Xa, 
9,9 x 1,1 mm, se lahko vgradi na ob-
stoječi estrih, les ali tla, obložena s ke-
ramiko. Zahvaljujoč izredno nizki vi-
šini tega elementa (približno 1cm), je 
sistem posebej primeren za vgradnjo 
v obstoječih stavbah.

Samolepilna pritrdilna plošča je 
opremljena z luknjami v samih čep-
kih in tudi med čepki, kar zagotavlja, 

da se bo izravnalni sloj, ki je vgrajen 
v poznejši fazi, razširil hitro ter čvrsto 
sprijel s podlago. Spodnja stran ele-
menta je opremljena z lepljivo površi-
no, ki zagotavlja med samo vgradnjo. 
ustrezno pritrditev na tla Samolepilni 
izolacijski trakovi so na voljo v obliki 
L (obložna folija) in v obliki I (razmeji-
tveni profil) ter omogočajo ustrezno 
tesnenje vzdolž sten. 

Izravnalni sloj je vgrajen tik nad 
zgornjo površino čepkov, kar v sku-
pni višini predstavlja le 15 mm vgra-
dnje višine. 

Po kratkem času sušenjase lahko 
položi zaključna talna obloga direk-
tno na vgrajen sistem. Ker je cev vgra-
jena tik pod zgornjim slojem tal, so 
zagonski časi ogrevanja kratki. Prav 
tako lahko sistem obratuje pri nižjih 
temperaturah ogrevalne vode in se 
zelo hitro odziva na temperaturne 
spremembe.

Hitro vgrajeno, hitro 
dostopno

Glavni prednosti Uponorjevega 
sistema Minitec sta majhni stroški 
vgradnje in odlično bivalno udobje, ki 
ga sistem nudi lastnikom. Uponorjeve 
samolepilne pritrdilne plošče so izre-
dno robustne, saj se lahko po njih nor-
malno hodi, ne da bi se čepki pri tem 
kaj poškodovali. Poleg tega zagota-
vljajo hitro in stroškovno učinkovito 
vgradnjo cevi PE-Xa z samo enim iz-
vajalcem. Primerne so za vse geome-
trije prostorov in jih ni potrebno polo-
žiti čisto do roba prostora. Uponorjev 
sistem Minitec ne zahteva kompenza-
cijskih elementov za vrata.

Kjer je sistem vgrajen na leseno 
podlago (konstrukcijo), se zahteva 
vgradnja izravnalnega sloja v debe-
lini minimalno 5 mm, preden se zač-
nejo polagati samolepilne pritrdil-
ne plošče. Uponorjev Minitec je prav 
tako primeren za vgradnjo na bitu-
menske površine. Po izdelavi podla-
ge sledi vgradnja samolepilnih pritr-
dilnih plošč.

Posebna oblika čepka na sami plo-
šči omogoča trdno vpetje cevi in s tem 
zagotavlja, da sama vgradnja izpolnju-
je ustrezne standarde. Samolepilna 
pritrdilna plošča je opremljena s po-
sebno obliko čepkov, ki omogočajo 
polaganje cevi v 90° loku in tudi v 45° 
loku.

Cevi PE-Xa, 9,9 x 1,1
Uponorjeva samolepilna pritrdil-

na plošča Minitec je namenjena za 
vgradnjo cevi PE-Xa, 9,9 x 1,1 mm. Cev 
je izdelana iz zamreženega polietilena 

MINIMALNA VIŠINA NA  
MAKSIMALNO UDOBJE
Sistem talnega ogrevanja za adaptacije 

1 Uponorjeva obložna 
folija Minitec
2 Uponorjeva samolepil-
na pritrdilna plošča 
3 Uponorjeva cev PE-Xa, 
9,9x1,1mm
A Obstoječ estrih s spo-
dnjo, že vgrajen toplotno 
in zvočno izolacijo
A1 Tla, obložena s 
keramiko/ploščicami
A2 Lesena tla
B Osnovni premaz 
(grundiranje) obstoječe 
površine
C Samoizravnalni sloj
C1 Dodatni izravnalni sloj 
pri leseni podlagi
D Parket/laminat z 
dodatnim ločilnim slojem 
ali lepilom
D1 Ploščice z lepilom za 
ploščice in fugirno maso
D2 Preproga z lepilom za 
preproge

16



Julij 2013

20 let

(PE-Xa) z uporabo postopka Engel in 
ustrezajo standardu EN ISO 15875 ter 
je difuzijsko tesna po standardu DIN 
4726. Kisikova difuzijska zapora je iz-
delana iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol). 
Maksimalna obratovalna temperatu-
ra za te cevi je 70 °C, maksimalni obra-
tovalni tlak je 8,8 barov. Cev je izredno 
fleksibilna in se jo enostavno vgraju-
je v pripravljene utore na samolepilni 
pritrdilni plošči Uponor Minitec.

Vaše prednosti:
 � idealno za naknadno mon-

tažo v obstoječih stavbah med 
prenavljanjem

 � primerno za direktno vgradnjo 
na estrih ali tla, obložena s keramični-
mi ploščicami

 � višina elementa le en centimeter
 � poceni vgradnja samolepilne 

pritrdilne plošče in cevi
 � samolepilne pritrdilne plošče so 

pohodne takoj po vgradnji
 � kratek čas segrevanja

 � idealno za toplotne črpalke in 
uporabo obnovljivih virov energije 
zaradi nizke temperature ogrevalne 
vode

 � lahko se priklopi direktno na ob-
stoječi ogrevalni sistem

Vili Zabret, TITAN d.d.

Prekrivanje sistema MINITEC s samorazlivnim estrihom

Idealno za adaptacije
Lahko je vgrajeno na obstojeèo podlago
Celotna vgradna višina znaša minimalno 15 mm
Kratek zagonski èas ogrevanja in hitrejši odzivni èas
Enostaven prehod na obstojeèi ogrevalni sistem

TI TAN d.d. 
T  (01) 8309 170 prodaja
 
F (01) 8309 171
E pc5@titan.si
W www.titan.si
 www.uponor.si

MINITEC sistem talnega ogrevanja

Prednosti:

Za več informacij se  
obrnite na TITAN d.d., ki 
je generalni zastopnik  
firme Uponor v Sloveniji.
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Že od ustanovitve podjetja, pred 
več kot 23 leti, postavlja Termo-
tehnika z izjemno intenzivnim ra-
zvojem in sodelovanjem s strankami 
vedno nove standarde na področju 
sanitarnih toplotnih črpalk. Termo-
tehnika je vodilni in največji slovenski 
izdelovalec toplotnih črpalk. Vsako 
leto povečuje delež izvoza na zelo 
zahteven evropski trg.

Podjetje Termo-tehnika je na-
ročilo testiranje svojih izdelkov na 
najbolj priznanem evropskem in-
štitutu WPZ (Wärmepumpen Test 
Zentrum) na NTB Buchs, ki je tudi cer-
tificiran s strani EHPA (European Heat 
Pump Association, katere član je tudi 
Termo-tehnika). 

Odlični rezultati meritev  
na najbolj priznanem 
evropskem inštitutu

Po besedah direktorja Bogdana 
Kronovška so bili v podjetju izjemno 
zadovoljni (celo malo presenečeni), 
saj so jih rezultati meritev v kar nekaj 
kategorijah uvrstile na prvo mesto v 
Evropi! Pomembno je tudi to, da so se 
rezultati meritev praktično popolno-
ma ujemali z meritvami, ki jih v Termo-
tehniki redno izvajajo v domačem la-
boratoriju. Domače meritve so se od 
meritev švicarskega inštituta razliko-
vale le za slaba 2 odstotka. 

Novi paradni konj podjetja
Novi paradni konj je toplotna čr-

palka Kronoterm TČ2 VZRT/E - 321 
ECO NT, ki je bila testirana v več kate-

gorijah in se je v vseh kategorijah iz-
kazala za zelo dobro oziroma najbolj-
šo, saj je dosegla ali presegla rezultate 
doslej izmerjenih toplotnih črpalk. 

Po COP-ju (učinkovitosti) je enako-
vredna priznanemu avstrijskemu proi-
zvajalcu (do sedaj je prvi na seznamu), 
ki slovi po zelo učinkovitih napravah, 
v drugih kategorijah pa ga prekaša. 
Nova toplotna črpalka ima manjše 
toplotne izgube, večjo zalogo tople 
vode, nižjo hrupnost in, kar je mogo-
če še pomembnejše, je veliko varnej-
ša, saj ima zunanji plaščni kondenza-
tor, ki ni v stiku z vodo in jo segreva 
indirektno. Poleg izredne učinkovito-
sti novo generacijo odlikuje še napre-
dni inteligentni krmilnik Optitronic, ki 
lahko v določenih izvedbah toplotno 
črpalko poveže s kar tremi različnimi 
dodatnimi viri segrevanja vode in pri-
ključitvijo na hišno sončno elektrarno 
za še večji prihranek ter svobodo.

Funkcionalnost in učinkovitost to-
vrstnih naprav je prvotnega pomena, 
vendar je ergonomija in vizualna pred-
stavitev izdelka vse bolj pomembna 
tudi, če gre samo za izdelek, ki ga po-
stavimo v kurilnico ali klet. Zato so v 
Termo-tehniki pri oblikovanju nove 
generacije sanitarnih toplotnih črpalk 
zaprosili za pomoč priznanega slo-
venskega industrijskega oblikovalca, 
profesorja Janeza Smerdelja. Rezultat 
sodelovanja je bil sodoben in všečen 
dizajn, ki tudi po tej plati uvršča izde-
lek med najuglednejše ter priznane 
toplotne črpalke v Evropi.

Ta uspeh predstavlja Termo-

tehniki še večjo prednost in predvsem 
zagon za še večji prodor na evropski 
trg. Omenjeno toplotno črpalko iz-
delujejo serijsko za izvoz že od sredi-
ne leta 2012, za slovenski trg pa je na 
trgu od maja dalje, je dejal direktor, 
Bogdan Kronovšek.

TERMO-TEHNIKA d. o. o.  
Z NOVO GENERACIJO TOPLOTNIH  
ČRPALK KRONOTERM NE POSTAVLJA  
NOVIH STANDARDOV SAMO DOMA,  
AMPAK V CELOTNI EVROPI

Trenutno najvarčnejša TČ v Evropi 
(glede na testiranje na www.wpz.ch )
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Kako deluje toplotna črpalka?  

“ 
 

3 4 1 2 
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V RESNICI NI POMEMBNO, 
 

KAKO DELUJE! 
 
 

Pomembno je, da bo s pomočjo 
toplotne črpalke Kronoterm vaš 
dom prijetno topel in da boste za 
ogrevanje porabili manj denarja. 
Bistveno manj, kot če ogrevate 
dom brez toplotne črpalke. 

 
 
 
 
 

ZAKAJ SE VAM SPLAČA IZBRATI TOPLOTNO ČRPALKO KRONOTERM? 
 
 

Brezhibno 
delovanje, 
najboljši 
izkoristki – 
topel dom. 

 
Ker so naše 
toplotne črpalke 
tako dobre, da 
jih izvažamo v 
Avstrijo, Švico, 
Italijo ... 

 
Ker gre za 
izdelek, ki je plod 
domače pameti 
in je izdelan v 
Sloveniji. 

 
Ker se tako odloči 
največ kupcev v 
Sloveniji, saj smo 
vodilni izdelovalci 
toplotnih črpalk v 
Sloveniji. 

Pokličite na     in svetovali vam bomo najboljšo 
rešitev – tudi na domu. Obiščite nas na sejmu Dom,  ali 

zahtevajte ponudbo na naši spletni strani: 
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Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike, d.o.o.  
ob 40.000 toplotni črpalki na trgu.”

Pokličite na 080 23 22 in svetovali vam bomo  
najboljšo rešitev - tudi na domu. Ali zahtevajte
ponudbo na naši spletni strani: www.kronoterm.com

Iskanje rešitev našega planeta zo-
per onesnaženost je že stalna praksa 
številnih znanstvenikov širom sve-
ta. In študentje z Univerze Yale so na 
eni svojih raziskovalnih odprav od-
krili nenavadno glivo, katere odkri-
tje ima lahko odlučujoče posledice 
za celotno človeštvo. Odkritje je res 
prav nenavadno, izgleda pa odrešu-
joče in obetavno za preživetje plane-
ta Zemlje . Presodite sami!

Na eni svojih raziskovalnih odprav 
so študentje s prestižne Univerze 
Yale v ZDA pobrali vzorce glive 
Pestalotiopsis microspora, ki živi v 
amazonskem pragozdu. Po temeljni 
laboratorijski analizi so prišli do ugo-
tovitev, da  se namreč gliva prehra-

njuje s tipom plastike, ki velja za eno 
najbolj problematičnih v smislu ško-
dljivosti za okolje. Nenavadna gliva 
se lahko tudi hrani s poliuretanom, 
torej s tipom plastike, ki jo je mogoče 
najti v zelo širokem spektru vsakda-
nje rabe plastičnih izdelkov. Čeprav 
je plastika vsesplošno razširjena, je 
zastrašujoče dejstvo, da plastika po-
trebuje več sto let, da se razgradi. Če 
je odkritje verodostojno, je toliko bolj 
obetavno, saj je lahko konkretna pro-
tiutež za reševanje množičnega glo-
balnega onesnaženja, ki vse bolj pe-
sti človeštvo in celoten planet. Kljub 
reciklaži in številnim okoljskim pobu-
dam, konkretne rešitve zoper okolj-
sko krizo oziroma problematiko še 

ni. Je to eden izmed konkretnih od-
govorov oziroma rešitev, ki dejansko 
deluje? Analize se bodo nadaljevale. 
Zaenkrat je znano to, da gliva deluje 
tako na soncu, kot tudi v plasteh pod 
zemljo, kjer je manj kisika in vode, 
zato bi glive zraven zgornjih plasti 
lahko očistile oz. razgradile plastiko 
tudi v onesnaženih območij v plasteh 
globoko pod zemljo.

GLIVA, KI RAZGRAJUJE PLASTIKO
Eko zanimivost
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Oktobra lani je Petrol s skupino partnerskih podjetij od-
prl vrata Centra energetskih rešitev (CER). To je prvi tovrstni 
center v Sloveniji in tudi v širši regiji, najdete pa ga dvora-
ni 2 v ljubljanskem BTC-ju. 

CER je odgovor na zahtevne gospodarske in socialne raz-
mere, ki nas silijo k varčevanju ter odgovornejšemu ravna-
nju z naravnimi viri.

Naloga centra je strankam ponuditi celovito rešitev na 
področju energetske učinkovitosti bivalnih enot. Statistični 
podatki prikazujejo sliko »energetske podhranjenosti«, saj 
kar 70 odstotkov slovenskih domov kaže izredno skromno 
uporabo izolativnih materialov in neustreznih sistemov za 
ogrevanje. Da bi se ta delež zmanjšal, CER pripravlja vrsto 
dogodkov, kot so predavanja in svetovanja strokovnjakov 

ter okrogle mize, s katerimi želi stanke osvestiti o pomemb-
nosti ekološko prijaznih in tudi varčnejših rešitev. 

Velika izbira naprednih sistemov  
ogrevanja

Petrol v tem centru skrbi za področje ogrevanja. V njem 
strankam svetujejo pri učinkoviti in varčni izbiri ter uporabi 
energentov, ogrevalnih in hladilnih sistemov. Petrol je v svo-
jo ponudbo uvrstil široko izbiro proizvodov priznanih slo-
venskih in tujih partnerskih podjetij, ki ponujajo sodobne 
in okolju prijazne ter energetsko izredno učinkovite načine 
ogrevanja.

Ogledate si lahko različne tipe peči za ogrevanje, to-
plotne črpalke, termosolarne sisteme, IR-panele, male či-
stilne naprave in plinohrame.

Brezplačno svetovanje c CENTRU ENERGETSKIH REŠITEV (BTC Ljubljana, Dvorana 2). 
Več informacij na  01 4714 911

PETROL PONUJA VARČNEJŠE 
OGREVANJE

PETROL v letu 2013  
razširja svojo ponudbo ekološko prijaznih  
in energetsko najugodnejših  
rešitev ogrevanja.

NOVO, SAMO PRI PETROLU  
– prvak v prihrankih za ogrevanje  
sanitarne vode
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Prihranite pri ogrevanju in nakupu  
– izkoristite nepovratna sredstva 
EKO SKLADA

Z obiskom CER se boste prepričali, da lahko veliko prihra-
nite pri energentih za toplino doma. Pri nakupu sistemov za 
ogrevanje boste lahko izkoristili različne dodatne ugodno-
sti paketne ponudbe, popuste in plačilne pogoje.

Trenutno lahko dobite tudi do 25 odstotkov nepovra-
tnih sredstev Eko sklada za vse pakete, uvrščene na se-
znam ustrezne opreme Eko  sklada, s čimer bo vaš nakup 
ogrevalnega sistema resnično ugoden.

Še vedno pa si lahko le pri Petrolu zagotovite toplotno 
črpalko TČ-300 VZ/E ECO za ogrevanje sanitarne vode, ki je, 
glede na učinkovitost in prihranke, edinstvena v Evropi.

Kot plod slovenskega znanja, dosega neverjetno grelno 
število (COP) 4,5! Povedano drugače, za vsako vloženo ki-
lovatno uro električne energije, pridobimo kar do 4,5 kWh 
toplote.

Poleg izrednih prihrankov, vas bo razveselila tudi odlič-
na ponudba z Eko skladom.

Več o Petrolovih energetsko učinkovitih in okolju pri-
jaznih rešitvah za dom, lahko najdete na spletnem me-
stu www.petrol.si/energija-za-dom in na brezplačni šte-
vilki 080 22 66 oziroma nas obiščete v Centru energetskih 
rešitev v ljubljanskem BTC, dvorana 2.
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Obveščamo vas, da so trenutno aktualni naslednji razpisi:

1. P4- Javni razpis za sofinanciranje nove 
tehnološke opreme v letih 2013 – 2014

Razpisovalec:  Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo

Datum objave: 21.6.2013
Rok za predložitev vlog: 5.9. 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nove tehno-

loške opreme, ki predstavlja začetno investicijo.
Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja (v na-

daljevanju MSP), ki so imela na dan 31.12.2012 najmanj 1 
zaposlenega.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki lahko sode-
lujejo na javnih razpisih za ukrep 311 – diverzifikacija v nek-
metijske dejavnosti; ukrep 312 – podpora ustanavljanju mi-
kro podjetij in ukrep 123 – dodajanje vrednosti kmetijskim 
gospodarstvom proizvodom.

Višina sofinanciranja: 
- 50% za mikro in mala podjetja 
- 40% za srednje velika podjetja 
- 30% za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja 
transporta

Upravičeni stroški: 
- nakup novih strojev 
- nakup nove strojne opreme 
- stroški nakupa nove programske opreme (do največ 
40.000 €)

Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v 
letu 2012.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma oddaje 
vloge na razpis do 5.9.2014.

Višina razpisanih sredstev znaša 31.140.000 €

2. URE/JP-2/2013
Razpisovalec: Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.
Datum objave: 26.06.2013
Rok za oddajo vlog:  5.7. 2013, do 13. ure
Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih fi-

nančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za 
projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih 
ukrepov:

 � vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih čr-
palk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih 
virov energije (v nadaljevanju: ukrep U01)

 � vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave 
(v nadaljevanju: ukrep U02)

 � zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na 
lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep 
U03)

 � programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: 
ukrep U04).

 Upravičenci:
 f občine
 f drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti)

 f podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški za vse projekte so:
 � stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, 

za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri če-
mer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev 
pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projek-
ta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti vseh upra-
vičenih stroškov projekta;

 � davek na dodano vrednost, vendar le za vlagatelje, ki 
si tega davka ne morejo odbiti kot vstopni DDV.

 Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posameznem 
ukrepu.

Višina razpisanih sredstev:
Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projek-

te, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 175.000 EUR.
Višina sofinanciranja:
Višina sofinanciranja je različna glede na posamezen 

ukrep, vendar max. 50% od upravičenih stroškov.

Napovedani razpisi:
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil najavo raz 
pisov, katerih odprtje bo 28.6.2013, in sicer:
1. Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu v letu 2013,
2. Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
3. Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetij-
sko pridelavo,
4. Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi sredstvi in
5. Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih 
shem.
2. P7-Mikrokrediti (do 25.000€) -ponovitev razpisa (JULIJ 
2013)

AKTUALNI RAZPISI ZA PODJETNIKE IN OBRTNIKE

Vse informacije dobite na spletni strani  
http://evropski-center.com  lahko pa nam pišite na naslov  
info@evropski-center.com ali pa nas pokličite  
na 070 739 659 ali 05 903 2800.
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Podjetje FERNOX je uveljavljen 
proizvajalec magnetnih filtrov in pri-
padajočih čistil za čiščenje ogrevalnih 
sistemov vseh vrst. 

Zakaj uporaba filtra
Zaradi evropske direktive ErP so 

proizvajalci toplotnih črpalk in drugih 
ogrevalnih naprav morali zamenjati 
stare potratne obtočne črpalke z no-
vimi varčnimi frekvenčnimi črpalkami. 
Problem sepojavi v njenem magne-
tnem jedru, ki nase vleče kovinske del-
ce železnih cevi, radiatorjev itd. Zaradi 
kovinskih delcev in nečistoč je delova-
nje obtočnih črpalk moteno, v nekate-
rih primerih pa jih celo blokirajo.

Filter Total
Filter FERNOX je posebni linearni 

filter, ki združuje delovanje posebno 
razvitih magnetnih sklopov s hidroci-
klonskim učinkom. Filter je namenjen 
temu, da vodo v sistemu očisti ma-
gnetnih in nemagnetnih onesnažil, 
ki jih varno zadrži znotraj filtra. Filter 
nima filterne mrežice ali kakšne dru-
ge membrane zato ne zmanjšuje pre-
toka vode.

Koristi uporabe filtra
Filter zajame trdne delce korozije 

in razne usedline, ki nastanejo med 
namestitvijo naprave, ter preprečuje 
cirkulacijo delcev znotraj sistema, kar 
zagotavlja brezhibno delovanje ogre-
valnega sistema. Prepreči morebitne 
nevšečnosti zaradi okvare in s tem po-
vezane visoke stroške popravil ali za-
menjave črpalke.

Uporaba filtra in  
kemičnih sredstev za  
čiščenje vode

FERNOX nudi 
tudi tekoča sred-
stva za čiščenje in 
zaščito cevovoda 
ter ogrevalnih na-
prav. Čistilna in za-
ščitna sredstva im-
pliciramo v sistem preko ventila na 
filtru ali preko odzračevalnih ventilov.

Učinkovitost filtra FERNOX v pri-
merjavi z drugimi običajnimi filtrir-
nimi napravami

Nima mrežice in ne zmanjšuje pre-
toka vode. Zaradi vrtinčenja vode in 
oblike lijaka se nemagnetni delci zbi-
rajo na dnu lijaka, magnetni delci pa 

se ob vračanju vode v sistem ulovijo 
na magnet.

Prednosti filtra FERNOX
 � Namestitev je zelo enostavna in 

hitra. Namestimo ga na cev na linearni 
način, brez spremembe cevi ali upora-
be adapterjev.

 � Moč magneta je 9000 Gaussov
 � Odstrani magnetne in nema-

gnetne delce
 � Odporen je na visoke tempera-

ture, do 150 °C
 � enostavno čiščenje, brez de-

montaže. Izvleče se magnet in odpre 
izlivno pipico

MAGNETNI FILTER ZA  
OGREVALNE SISTEME
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Možnosti ogrevanja novih, ob-
stoječih in saniranih stanovanjskih 
objektov je vedno več. V ospredju so 
predvsem alternativni viri, med kate-
re spadajo tudi toplotne črpalke zrak-
-voda. Te so primerne za ogrevanje 
stanovanj, hiš inposlovnih prostorov. 
V Sloveniji je največ zanimanja ravno 
za te, ker omogočajo z relativno nizko 
investicijo višje letne izkoristke, kot 
pa ostali sistemi, tudi pri radiator-
skem ogrevanju objekta.

Nakup toplotne črpalke zahteva 
skrbno načrtovanje s strani uporabni-
ka, saj gre za dolgoročno investicijo. 
Toplotna črpalka kot taka pa brez stro-
kovne podpore uporabniku ne slu-
ži kaj dosti, če za njo ne stoji strokov-
no usposobljena skupina monterjev 
in uvoznik z dolgoletnimi izkušnja-
mi na področju hladilne ter ogreval-
ne tehnike. Vsakršni hitri nakupi, kot 
na primer preko spleta brez strokov-
ne podpore, vam lahko ''zagrenijo 
življenje''.

Zagon toplotne črpalke
Pomen zagona toplotne črpal-

ke ima večjo vrednost, kot si nekateri 
mislijo. To ni samo pritisk na stikalo za 
vklop sistema, ampak je tudi pravilna 
izbira konfiguracije glede na uporab-
nikove zahteve. Nepoznavanje delo-
vanja sistema in nepravilno nastavlje-
na toplotna črpalka pomeni slab letni 
izkoristek, delovanje električne pod-
pore takrat, ko to sploh ni potreb-
no, obrabo nekaterih delov toplotne 
črpalke in še vrsto drugih neljubih 
dogodkov. 

Podjetje Dines s profesional-
nim in praktično podprtim zna-
njem, kot generalni uvoznik FUJITSU 
WATERSTAGE, stranko spremlja od 
ideje o vgradnji toplotne črpalke, do 
realizacije. Prav tako smo v pomoč pri 
morebitnih nejasnostih in servisih. Ob 
povpraševanju stranki svetujemo pri 
izbiri moči toplotne črpalke in jo ob re-
snem zanimanju preusmerimo na lo-
kalnega monterja, oz. ji ob nakupu 
zagotovimo tako profesionalno mon-
tažo, kot tudi zagon z garancijskim 
podpisom, da deluje skladno z vsemi 
standardi ter željami stranke.

Nove klimatske naprave 
srednjega cenovnega 
razreda LM.

Stenski model LM
Model stenskih klimatskih na-

prav srednjega cenovnega razreda 
LM je novost na slovenskem tržišču. 

Odlikuje jo visoki letni izkoristek (A++/
A+), lep dizajn in uporabnost. Klima se 
lahko pohvali s posebno oblikovanim 
usmerjevalnikom zraka (difuzor). Z av-
tomatsko nastavitvijo vam omogoča, 
da je izpih zraka optimalno usmerjen, 
tako pri hlajenju, kot pri ogrevanju 
prostora. Na voljo so naprave od 2kW 
do 4kW hladilne moči. Klimatska na-
prava vam nudi tudi naslednje funk-
cije udobja:

 f Močan način delovanja. 20 mi-
nutno delovanje pri maksimalni  obre-
menitvi vam omogoča hitro doseže-
no temperaturo v prostoru, tako pri 
ohlajevanju, kot pri ogrevanju.

 f 10°C funkcija ogrevanja. 
Funkcija vam omogoča, da tempe-
ratura v prostoru ne pade pod mejo 
10°C, ko vas dalj časa ni.

 f Nizko šumno delovanje zuna-
nje enote. S preprostim pritiskom na 
gumb znižate hrup zunanje enote za 
3Db.

TOPLOTNE ČRPALKE FUJITSU 
WATERSTAGE

Notranja enota toplotne črpalke Notranja enota LM

Posebno oblikovan difuzor
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Biogoriva so goriva, pridobljena s 
predelavo biomase. Teoretično jih je 
mogoče pridobivati iz vsakega biolo-
škega vira ogljika, vendar so najpogo-
stejši vir rastline, v katerih poteka fo-
tosinteza. Ogljik v biogorivih prihaja 
iz atmosfere, od koder ga rastline od-
vzemajo med rastjo. Popularna posta-
jajo zaradi rasti cen nafte, potrebe po 
bolj zanesljivi dobavi energije, zaradi 
emisij toplogrednih plinov, ki jih pov-
zroča uporaba fosilnih goriv, itd. Na 
trgu z gorivi predstavljajo 2,7%, naj-
večji delež pa zavzemata bioetanol in 
biodiesel. 

Biogoriva uporabljamo za pre-
voz in kuhanje in ogrevanje v go-
spodinjstvih ter za centralno ogreva-
nje stavb. Pri prevozu se uporabljajo 
predvsem tekoča goriva, za ogreva-
nje pa trda, za oboje pa tudi plinska 
goriva. Prva generacija biogoriv so iz 
sladkorja, škroba, rastlinskega olja in 
živalskih masti. Bioalkoholi so biolo-
ško proizvedeni alkoholi, najpogoste-
je etanol. Pridobivamo jih s fermen-
tacijo sladkorja ali škroba ali celuloze. 
Bioetanol predstavlja alternativo ben-

cinu. Iz hektarja koruze lahko letno 
pridobimo 2500 litrov bioetanola.

Biodiesel je gorivo za motorna vo-
zila, ki se pridobiva iz oljčne repice ali 
recikliranega odpadnega olja. Je naj-
pogostejše biogorivo v Evropi. Je bi-
orazgradljiv in ne predstavlja nobene 
nevarnosti za okolje. Iz hektarja soje 
lahko pridobimo 560 litrov biodiesela, 
medtem ko se lahko iz vsakega hek-
tarja alg teoretično proizvede več kot 
45.000 litrov. Energija fosilnih goriv, ki 
je potrebna za proizvodnjo biodiesela 
in energija, ki jo le-ta odda, sta v raz-
merju 1:2,5

Bioplin je plinasto gorivo, ki ga pri-
dobivamo z anaerobno razgradnjo ali 
fermentacijo organskih snovi, kot so 
gnojila, mulj, komunalni odpadki, ipd. 
Sestavljen je predvsem iz metana in 
ogljikovega dioksida. Mnogi ocenju-
jejo, da bo v prihodnosti pomemben 
vir energije.

Druga generacija biogoriv so go-
riva iz trajnostnih surovin. Trajnost su-
rovine je definirana z dostopnostjo, 
emisijami toplogrednih plinov in z 
vplivom na bioraznolikost ter upora-

bo obdelovalnih površin. Te surovine 
so celulozni etanol, biovodik, biome-
tanol in druge.

Tretja generacija biogoriv so gori-
va, ki se proizvajajo iz alg. Na podlagi 
laboratorijskih raziskav so znanstveni-
ki ugotovili, da se iz alg lahko proizve-
de tudi tridesetkrat več energije na 
hektar kot iz žitaric. Ta biogoriva so 
biorazgradljiva in relativno nenevar-
na za okolje. Ministrstvo za energijo v 
ZDA ocenjuje, da bodo v prihodnosti 
goriva iz alg zamenjala vsa naftna go-
riva v ZDA.

Možni problemi, ki nastajajo pri 
proizvodnji biogoriv so vpliv na cene 
nafte in naftnih derivatov, vprašanje 
hrane proti gorivu, uničevanje gozdov 
in erozija tal, zmanjšanje bioraznoliko-
sti, vpliv na izvire pitne vode in vpliv 
na učinkovitost ter ravnovesje v rabi 
energije.

BIOGORIVA
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Spodnja Senica 9 / 1215 Medvode
Tel. 01/3618-303
E. pošta: info@profarm.si

PREZRAČEVALNI VENTILATORJI ZA KMETIJSTVO - LOGISTIKO - INDUSTRIJO

Vertikalni ventilatorji (od 2,1 do 7,3m premera) Aksialni ventilatorji (od 0,8 do 2,0 m premera)

Ekstremnost ima v zadnjem času 
dokaj negativen prizvok, toda ob-
staja področje, kjer se ekstremnost 
še kako obrestuje. Visoko pretočni 
počasni destratifikacijski ventilatorji 
Altra-Air™ dokazujejo, da je mogoče 
premikati velike količine zraka veliko 
bolj učinkovito in gospodarno z veli-
kimi ventilatorskimi elisami, kakor pa 
z veliko hitrostjo.

Oblika teh ventilatorjev je edin-
stvena. Ventilatorji Altra-Air™ ima-
jo izjemno velike elise, ki se vrtijo z 
majhnimi obrati, obenem pa z veliko 
učinkovitostjo izpodrivajo velike koli-
čine zračne mase brez hrupa.  Poseb-
na oblika ventilatorskih elis, katerih 
površina je oblikovana v obliki grbin, 
kakršne imajo kiti grbavci, omogo-
ča veliko večji naklon. Na ta način se 
močno zmanjšajo izgube energije 
zaradi trenja, zmanjša se hrupnost 
ventilatorjev, obenem pa se pove-

ča izpodriv. Ventilatorji Altra-Air™ so 
dobavljivi v premerih od 2,0 do 7,3m. 
Samo eden takšen ventilator lahko 
opravi delo skupine konvencionalnih 
aksialnih ventilatorjev, s tem ko dose-
že največji model ventilatorja Altra-
-Air™ s premerom 7,3m pretok zraka 
do 460.000 m3/h.

Ventilatorji Altra-Air™ so se na tr-
žišču pojavili pred približno 10 leti 
in sicer za hlajenje v govedorejskih 
farmah ter drugih kmetijskih obra-
tih. Kmalu so se izkazali kot učinkovit 
sistem hlajenja povsod tam, kjer so 
se klimatizacijski sistemi izkazali za 
nepraktične, nezaželjene ali predra-
ge. Sedaj pa so najnovejše raziskave 
privedle do spoznanja, da se tovrstni 
sistem lahko uporabi tudi v drugačne 
namene - za zmanjševanje stroškov 
mehanskega ogrevanja in hlajenja v 
velikih prostorih.

Hitrost delovanja ventilatorjev se 

vrši s pomočjo frekvenčnih regula-
torjev. Na ta način lahko ventilator-
ji obratujejo z višjimi obrati (30-40 
obr./min) v poletnem obdobju hla-
jenja in manjšimi obrati (10-15 obr./
min) v zimskem obdobju ogrevanja z 
namenom mešanja ogrevanega zra-
ka. Velikost motorja je odvisna od ve-
likosti ventilatorja in se giba med 0,5 
KM in 2,0 KM. Oblika propelerskih elis 
zagotavlja maksimalno kroženje zra-
ka ob minimalnih izgubah električne 
energije.

VELIKI VERTIKALNI  
VENTILATORJI S  
TEHNOLOGIJO KITOV 
GRBAVCEV
Ventilatorji Altra-Air™ - nova pot k varčevanju z energijo
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Ventilatorji nudijo kar nekaj pred-
nosti v primerjavi s klasičnimi aksi-
alnimi ventilatorji. So občutno bolj 
učinkoviti od hitro vrtečih aksialnih 
ventilatorjev, premikajo pa tudi do 
25-krat več zraka od klasičnih venti-
latorjev. V poletnem obdobju ena-
komeren nežen piš vetra znižuje 
efektivno temperaturo - vročino, ki 
jo občutimo ljudje - od 4 do 8° C. To 
pomeni, da lahko povišamo nastavi-
tve klimatskih naprav. Dobro je vede-
ti, da se vsako povišanje obratovalne 
temperature termostata klimatske 
naprave za 0,5° C, izraža v 2 % do 3 % 
prihranku  električne energije.

V zimskem obdobju nastopi v ve-
likih objektih visoka temperaturna 

razlika med talnim in stropnim ni-
vojem, ki lahko znaša tudi do 14° C. 
Pravilna uporaba ventilatorjev HVLS 
lahko praktično izniči to temperatur-
no razliko s počasnim vrtenjem, kjer 
se topel zrak izpod stropa zgradbe 
nežno potiska proti tlom in vstran. 
Na ta način se celotna zračna masa 
v prostoru temeljito premeša, elimi-
nirajo pa se tudi vse točke toplega 
in hladnega zraka. Rezultat izenači-
tve temperature v prostoru se izraža 
v tudi do 25 % prihranku na stroških 
ogrevanja.

Nizka hitrost vrtenja ventilatorjev 
se izraža tudi v nizki porabi električ-
ne energije. Moč, potrebna za pogon 
ventilatorja, se eksponentno dviga 

v odvisnosti od hitrosti, ki jo doseže 
zrak pri gibanju skozi ventilator. Zara-
di tega so klasični aksialni ventilatorji 
dragi v obratovanju. Ventilatorji Altra-
-Air™ kot primerjava, so zelo poceni v 
obratovanju- en ventilator, premera 
7,3m, porabi približno 440W - torej za 
njegovo delovanje porabimo le nekaj 
centov na uro.

Ventilatorji nudijo tudi druge 
prednosti. Nihče ne želi delati v ve-
trovniku. Počasi se vrteči ventilatorji 
Altra-Air™ nudijo tiho, nemoteče gi-
banje zraka, ki nudi boljše in mirnej-
še delovno mesto. Učinkovitost teh 
ventilatorjev se izraža tudi v poveča-
ni kvaliteti notranjega zraka, znižani 
vlažnosti, preprečevanju kondenza-
cije, plesnenju in mokrih mestih na 
tleh. Vse to dela to tehnologijo pri-
merno za večino velikih skladišč, di-
stribucijskih centrov in proizvodnih 
obratov. Tehnologija je zanimiva tudi 
za urade, letališča in športne objekte.

Torej, če iščete učinkovit prezra-
čevalni sistem za vaš velik objekt, je 
mogoče sedaj pravi čas, da rečete 
“Pojdimo v ekstreme!”  

28



Julij 2013

20 let

Uporabnikom, lastnikom ali upra-
vljalcem objektov, kjer so vgrajeni kli-
matsko prezračevalni sistemi (poslov-
ne stavbe, industrijski objekti, trgovski 
in skladiščni prostori, hoteli, bolnišni-
ce, šole...),  nudi Astech kakovostne 
storitve, ki so izvedene v skladu z ve-
ljavno zakonodajo v državi, uredbami 
evropske komisije ter primeri dobre 
prakse.

Posege na klimatizacijski opre-
mi, ki vsebuje ozonu škodljive snovi 
in fluorirane toplogredne pline, sme-
jo izvajati podjetja, ki so vpisana v re-
gister Agencije RS za okolje. Podjetje 
Astech je vpisano v register in ima za 
izvajanje posegov 8 specializiranih, s 
strani Agencije, verificiranih serviser-
jev.

Poleg kakovostnih storitev ponuja 
Astech svojim strankam  hitro odziv-
nost in dosegljivost 24 ur na dan, vse 
dni v letu.

Astech posluje po sistemu ISO 
9001, ki ga je letos že tretjič uspešno 
certificiral s strani Slovenskega inštitu-
ta za kakovost in meroslovje.

Podjetja ali ustanove, ki delova-
nje klimatskih naprav zaupajo družbi 
Astech, pridobijo izvajalca, ki s svojo 

strokovnostjo in izkušnjami zagota-
vlja, da bodo naprave delovale brez-
hibno, kar pomeni večji izkoristek in 
nižjo porabo energije, manjšo mo-
žnost okvar ter daljšo življensko dobo 
naprav.

www.astech.si

Družba specializirana za servisiranje in vzdrževanje klimatskih sistemov

ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6a, 1370 Logatec. T: +386 (0)1 750 85 00 F: +386 (0)1 750 85 05 E: astech@astech.si

klimatov

hladilnih agregatov

konvektorjev

požarnih loput

split 
klima naprav 01 750 85 00

servisiranje

DRUŽBA ASTECH JE SPECIALIZIRANO PODJETJE 
ZA SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE KLIMATSKO 
PREZRAČEVALNIH SISTEMOV TER NAPRAV
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Ko gre za dovod zraka v prostore in njegovo distribucijo, 
danes inženirji, oblikovalci in arhitekti, vse pogosteje pose-
gajo po tekstilnih kanalih, saj ti predstavljajo inteligentno 
alternativo tradicionalnim kanalnim sistemom iz pocinka-
ne pločevine. 

Uporaba tekstilnih kanalov, (znanih tudi kot difuzorji, 
cevi, nogavice in podobno) namreč ponuja tehnične reši-
tve na področju distribucije zraka, ki jih s tradicionalnimi 
pločevinastimi kanali ni mogoče doseči brez znatnih doda-
tnih stroškov. Aplikacije, ki zahtevajo nekondenzirajoče po-
vršine kanalov, lahke materiale za obešanje na lahke strešne 
konstrukcije, splošno nižje stroške, enostavno vzdrževanje 
in estetiko, so le nekaj primerov, kjer tekstilni kanali ponuja-
jo kakovostne in izvirne rešitve, s čimer med drugim omogo-
čajo tudi bolj optimalne zasnove celotnih objektov.

Na voljo so različni sistemi za nadtlak in podtlak (slika 1), 
ki so prilagodljivi na vse dimenzije ter dolžine. Zasnovani in 
izdelani so za vsak projekt posebej. Sistemi so lahko prepro-
sti in ravni ali pa tudi bolj zapleteni, z različnimi oblikovnimi 
elementi, kot so nastavljiva kolena, reducirni Y, T, X ali drugi 
kosi, itd… Vsi oblikovni elementi ali ravni segmenti so sešiti 
skupaj ali pa spojeni z zadrgo (slika 2) in tako tvorijo želeno 
strukturo ter dolžino (slika 3).

Tekstilni difuzorji so primerni za ogrevanje, prezračeva-
nje, hlajenje in vse druge vrste obdelave zraka, kar mnogo-
krat označujemo s kratico HVAC. Zrak v prostor lahko vpihu-
jemo na več načinov (slika 3):
A - skozi premeabilno (zračno prepustno) tkanino 
B - z mikroperforacijo- lasersko rezane luknje 0,2 do 
0,4mm  
C - z luknjami - lasersko rezane luknje s premerom, večjim 
od 4mm 

TEKSTILNI KANALI  
ZA DISTRIBUCIJO ZRAKA

Slika 3: Kanalski sistem po meri

Slika 1: Miren in estetski vpih v pisarnah

Slika 2: Usmerjen dovod zraka iz višine

Slika 1: Oblike difuzorjev

Slika 2:  
A-Začetni kos, 
B-Kontinuirni kos, 
C-Zaključek
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D - skozi tekstilno šobo  
E - preko adapterja / odvodni priključek  
F - skozi izhod na koncu

S temi možnosti vpiha dosežemo vse vrste vpiha zraka 
(slika 4), od difuznega, z nizkimi hitrostmi, do usmerjene-
ga, visokih hitrosti in dometa. Z izbiro in kombinacijo ustre-
znih načinov dovoda zraka v katerikolikoli poziciji in razmer-
ju, postanejo ti difuzorji univerzalno orodje za distribucijo 
zraka. 

Hitrost in domet zraka sta odvisna od razpoložljivega 
statičnega pritiska in temperaturne razlike. Vsi parametri so 
pred izdelavo difuzorjev natančno kalkulirani in simulirani s 
posebnimi programi, ki se konstantno izboljšujejo ter upo-
števajo vse vplive, turbulenco, viskoznost in podobno (sli-
ka 5).

Tekstilne kanale se lahko hitro instalira v novih in ob-
stoječih objektih, kjer je ventilacijo potrebno dodati ali iz-
boljšati. Uporaba tekstila za distribucijo zraka je omejena 

Distribucijski sistemi za 

učinkovito in kvalitetno 

prezračevanje brez prepiha.

hitre in enostavne rešitve omogočajo
do 70% prihranka

inteligenten odgovor klasičnim kanalom
iz pocinkane pločevine

∆

∆

Pokličite nas za tehnično svetovanje in ponudbo. 
Pripravimo vam tudi celovite projektne rešitve!

Uradni distributer za Slovenijo:
INPRO d.o.o., Loke 4, 8351 Straža

T: 07 30 84 889, M: 031 701 754
E: info@inpro.si, S: www.inpro.si

tekstilni difuzorji

Slika 3: Načini dovoda zraka

Slika 4: Hitrosti in dometne razdalje

ŠOBE
DIREKTNA  

MIKROPERFORACIJA
ENAKOMERNA 

MIKROPERFORACIJAPERFORACIJA



Slika 5: Simulacija 
vpiha zraka za izbrani 
način vpiha

le z inovativnostjo in ustvarjalnostjo projektno- oblikovne 
skupine. Z izjemno prilagodljivostjo omogočajo učinkovi-
to, enakomerno prezračevanje brez prepiha in mrtvih con 
slabega in mirujočega zraka ter tako bistveno prispevajo k 
boljšemu počutju in produktivnosti v prostorih. 

Običajno se njihova uporaba povezuje s prehransko in 
tekstilno industrijo, kljub temu pa je možnosti njihove apli-
kacije veliko več. S strateško postavljenimi šobami, luknja-
mi, mikro-luknjami v posebej izbrane materiale, za katere 
so kombinacije in permutacije neskončne, je mogoče dose-
či skoraj celoten spekter zahtev za distribucijo zraka. Z upo-
rabo novih materialov, moderne tehnologije, računalniške 
podpore in simulacij, je njihova uporaba mogoča pravza-
prav v vseh prostorih ter aplikacijah. Tako se danes upo-
rabljajo v različnih industrijah, javnih stavbah in prostorih, 
pisarnah, trgovinah, restavracijah, kuhinjah, laboratorijih, 
športnih objektih, bazenih, rastlinjakih, skladiščih, začasnih 
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objektih (sejmi, razstave, prireditve)…
Številne prednostmi tekstilnih kanalov lahko strnemo v 

naslednjih točkah:
 � nižji stroški materiala, transporta in manipulacij
 � enostavna, lahka in hitra namestitev
 � fleksibilnost (se ne deformirajo kot pločevina) 
 � enakomernejša in bolj tiha distribucija zraka
 � estetska privlačnost in možnost izbire različnih barv
 � enostavno čiščenje s pranjem
 � izbira različnih materialov in oblik omogoča zadosti-

tev skoraj vsem zahtevam ter prostorom
 � certifikati požarne odpornosti, zagotavljajo najvišje 

standarde antibakterijskosti 

 � mehki materiali omogočajo dodatno zvočno absorp-
tivnost površine v prostoru

 � možna uporaba za točkovno hlajenje/ ogrevanje
 � so okolju prijazni, saj se za njihovo izdelavo, prevoz in 

montažo porabi manj energije. 
In še zanimivost: Uporaba tekstila za dovod zraka je v in-

dustriji prisotna že dalj časa, kot bi si morda mislili. Začetki 
segajo v leto 1955, ko so bili uporabljeni v predelovalnici 
bombaža v Nemčiji. Seveda se sodobne izvedbe tekstilnih 
kanalov močno razlikujejo od časov prve uporabe, verjetno 
predvsem zaradi tega trendi jasno kažejo na njihovo posto-
pno prevlado v številnih segmentih trga sistemov za distri-
bucijo zraka.

Butan plin s svojim temeljnim spo-
ročilom in razpisanim projektom želi 
opozoriti na ranljivost mladih kole-
sarjev v prometu. V letu 2012 se je na 
slovenskih cestah zgodilo 22.037 pro-
metnih nesreč, v katerih je bilo udele-
ženih 1.451 kolesarjev, ki so bili kar 

v 729 primerih tudi povzročitelji ne-
zgod. Dobrih 17% vseh voznikov ko-
les ali 253 kolesarjev , ki so bili udele-
ženi v nesrečah, je bilo starih do 18 
let.

Statistični podatki in obstoječe 
stanje na naših cestah nas opominja-

BUTAN PLIN SKRBI  
ZA VARNOST NAJMLAJŠIH 
KOLESARJEV
Družba Butan plin je v maju s 
podelitvijo nagrad najboljšim 
udeležencem zaključila letošnji 
projekt družbene odgovor-
nosti »Varno na kolesu«, ki je 
namenjen ozaveščanju širše 
in ožje javnosti o ogroženosti 
mlajših generacij v cestnem 
prometu. Vseslovenska akcija, 
ki je nadaljevanje dolgoletnih 
donacij odsevnih teles otrokom 
v vrtcih in osnovnih šolah, je 
bila tokrat namenjena učencem 
ter učenkam osnovnih šol, 
ki v tekočem šolskem letu 
opravljajo kolesarski izpit. Na 
razpis se je prijavilo 18 šol iz 
celotne Slovenije, ki so čez vse 
leto v okviru štirih tematskih 
sklopov pripravljale in ustvar-
jale različne izdelke na temo 
varnosti kolesarjev v prometu.

32



Julij 2013

20 let

jo, da je izobraževanje ter opozarjanje 
na posledice neprevidnosti na cestah 
ključnega pomena. Družba Butan plin 
tako prav s tem namenom spodbuja 
mlade kolesarje, ki se pripravljajo na 
samostojno vključevanje v promet, 
da skozi vrsto raznolikih aktivnosti na 
kreativen način spoznavajo pravilno 
vedenje v cestnem prometu.   S pro-
jektom »Varno na kolesu« je druž-
ba nadgradila dolgoletno dona-
cijo kresničk vrtcem in osnovnim 
šolam, v okviru razširjenega pro-
jekta pa je družba izvedla vsesloven-
ski razpis, namenjen petošolcem, ki 
so se kot bodoči kolesarji tekom leta 
pomerili v domiselnih nalogah, kate-
rih rdeča nit je bilo spoznavanje kole-
sarskih poti, nevarnih cestnih odsekov 
v njihovem kraju in učenje prometnih 
znakov ter spoznavanje popolne kole-
sarske opreme. 

Po mnenju strokovne komisije so 
bili pri pripravi izdelkov za posamezne 
sklope najbolj domiselni in ustvarjalni 
v OŠ Železniki, OŠ Preserje in OŠ Žiri. 
Učenci bodo na slavnostnih podeli-
tvah v mesecu maju prejeli zaslužene 
denarne in praktične nagrade, ki jih 
bodo skupaj s člani strokovne komisi-
je podelili predstavniki družbe Butan 
plin. Prav vsi v razpisu sodelujoči otro-
ci pa bodo prejeli tudi odsevni mate-

rial za dodatno varnost v prometu in 
druge praktične nagrade.

Tomaž Grm, generalni direktor 
družbe Butan plin, kot zavzet ko-
lesar in predsednik Kolesarske zve-
ze Slovenije podpira projekt: »Skrb za 
okolje, v katerem delujemo, je temeljno 
vodilo družbe Butan plin. Prav zato nas 
toliko bolj veseli, da smo uspeli v ok ri-
lje projekta varnosti najmlajših v p ro-
metu vključiti tudi kolesarje in tudi tako 
po svojih najboljših močeh sodeluje-
mo pri  varnosti  n ajranljivejših skupin 
v prometu.«

Projekt »Varno na kolesu« s svo-
jim namenom in vsebino nadgrajuje 
donacijo kresničk in drugih odsev-
nih teles, v okviru katere družba že od 

Za dodatne informacije v imenu 
družbe Butan plin d.d.: 
Romana Miklavž,  
e romana.miklavz@propiar.com  
m 030 601 665

leta 2008 skrbi za večjo varnost in vi-
dnost otrok v cestnem prometu. Tako 
je doslej že več kot 8.000 otrokom po-
darila skupno že več kot 10.000 od-
sevnih materialov. Ob vzgoji in po-
moči pri oblikovanju načel, ki jih bodo 
kasneje prevzeli kot odrasli udeležen-
ci v prometu, v Butan plinu verjamejo 
v dolgoročni uspeh dobrega dela in se 
tudi v prihodnje zavezujejo k aktivno-
stim, ki bodo izboljšale kakovost naše-
ga, predvsem pa življenj naših otrok.
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Centru energetskih rešitev, ki so ga partnerji Petrol, 
Jelovica, Knauf Insulation in Zelene energije odprli lani ok-
tobra, se letos pridružuje podjetje JUB, ki bo s svojo ponud-
bo, kot ostali partnerji, pomembno prispeval k energetski 
sliki objekta. Pomembna novost in potrditev prave usmeri-
tve centra je tudi sodelovanje Eko sklada, ki bo z mesečnim 
svetovanjem o pridobivanju finančnih spodbud odslej bli-
že svojim uporabnikom. 

Poslovna vloga CER-a bo letos obogatena s paleto raz-
ličnih dogodkov o energetski učinkovitosti. CER tako po-
staja pravi center dogodkov, prvo slovensko svetovalno 
stičišče za doseganje širšega skupnega cilja – energetsko 
učinkovito Slovenijo. Prek celega leta bodo potekala števil-
na posvetovanja, okrogle mize in izobraževanja s skupnim 
imenovalcem: povečanje energetske učinkovitosti podjetij, 
lokalnih skupnosti in individualnih objektov. Koledar do-
godkov je objavljen na novi spletni strani CER-a, www.cer-
-slo.si. Prvi dogodek se je zgodil že 8. maja, ko smo iskali od-
govore na vprašanje Kako do sredstev in s kakšnimi ukrepi 
do energetske učinkovitosti. 

Tesnejše sodelovanje partnerjev CER-a z neodvisnimi 
svetovalnimi organizacijami za obiskovalce pomeni doda-
no vrednost pri iskanju optimalnih rešitev za povečanje 
energetske učinkovitosti. Obenem pa za vse svetovalno- iz-
obraževalne organizacije in združenja predstavlja CER plat-
formo za širjenje znanja in zavedanja o energetski učinko-
viti ter trajnostni gradnji.

Odličnost poslovnega modela Centra energetskih reši-
tev, ki združuje različna podjetja za doseganje skupnega ci-

lja in zadovoljnega kupca, se kaže tudi v širitvi na sosednjo 
Hrvaško. Ob svojem prvem uradnem obisku z gospodar-
sko delegacijo bo predsednik Borut Pahor s hrvaškim pred-
sednikom podpisal sporazum o sodelovanju v podobnem 
centru v Zagrebu, ki bo vključeval preko 10 slovenskih in 
hrvaških podjetij. . 

Predsednik upravnega odbora družbe Jelovica, 
Gregor Benčina je ob tem povedal: »V Jelovici je razvoj 
energijsko učinkovitih lesenih hiš in oken naša strateška usme-
ritev že nekaj let in njihovo kvaliteto potrjujejo tudi na zahtev-
nih tujih trgih, kjer ustvarimo več kot polovico prihodkov. Tudi 
z rezultati našega poslovanja v Centru energetskih rešitev smo 
zadovoljni, saj po prihodkih spada med naše najboljše centre, 
ki jih imamo sicer po vsej Sloveniji. Za Jelovico je CER pomem-
ben prav v svoji nadgrajeni vlogi, saj širi zavedanje o pomenu 
vgradnje energijsko varčnih oken, trajnostni leseni gradnji in-
dividualnih hiš in javnih objektov, kar znižuje stroške ogreva-
nja, ustvarja prijetno bivanje ter je okolju prijazno.«

Član uprave družbe Petrol, mag. Rok Vodnik je ob 
tem povedal: »V Centru energetskih rešitev s svojim znanjem 
pomagamo strankam k izboljšanju udobnosti bivanja, k čistej-
šemu okolju in hkrati tudi k p recejšnjim prihrankom pri stro-
ških za energijo. V času od odprtja dalje se je naša prodaja na 
področju energetike predvsem na račun Centra energetskih 
rešitev povečala. V p rihodnosti želimo doseči, da bi bilo ime 

CER ODSLEJ TUDI  
SREDIŠČE SVETOVALNIH  
DOGODKOV ZA ENERGETSKO  
UČINKOVITOST

Priznana podjetja, združena v Center 
energetskih rešitev skupaj z Eko skladom in 
zunanjimi agencijami letos nadgrajujejo  
center v središče svetovalnih in 
strokovnih dogodkov za povečanje 
energetske učinkovitosti v Sloveniji
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CER sinonim za uporabne nasvete s področja učinkovite izrabe 
energije in ustvarjanja prihrankov.«

Glavni direktor podjetja Knauf Insulation, dr. Saša 
Bavec je ob tem povedal: “Naše podjetje je  svoje aktivnosti 
v Centru energetskih rešitev v p reteklih mesecih osredotočilo 
zlasti na predavanja in svetovanja za individualne investitorje. 
V okviru serije dogodkov smo tako pripravili različna tematska 
dogajanja, vezana zlasti na prenove in potenciale za energet-
ske prihranke preko sanacije ovoja stavb. Pri tem smo se pove-
zovali z različnimi partnerji, tako, da so obiskovalci dobili kar 
najbolj celovite informacije. Dogodki so bili odmevni in dobro 
obiskani, kar kaže na aktualnost te tematike. Poleg predavanj 
izvajamo tudi individualno svetovanjem z ogledom dejanske 
vgradnje na eksponatih. Začeti koncept želimo nadaljevati 
tudi v prihodnje in ga še nadgraditi z novimi dogodki, novimi 
ciljnimi publikami in novimi partnerji, ki bi obiskovalcem za-
gotavljali strokovne, neodvisne in argumentirane informacije 
glede energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. Želimo si, 
da bi center z novimi partnerji še bolj zaživel in bi postal zbira-
lišče vseh zainteresiranih, ki iščejo informacije s področja ener-
getskih rešitev.“

Predsednik uprave podjetja JUB-H, Sašo Kokalj 
je med drugim poudaril: »Vse naše aktivnosti so usmerje-
ne v ene rgijsko varčne projekte, v z agotavljanje zdravega in 
udobnega bivanja, skrbi za naše okolje ter v kakovostno po-
nudbo rešitev na temo energetske obravnave objekta. Center 
energetskih rešitev je z nami pridobil partnerja za zagotavlja-
nje fasadnih sistemov, tako bomo lahko vsi skupaj uporab-
nikom ponudili celovito rešitev pri odpravljanju energijske 
neučinkovitosti.

Direktor prodaje podjetja Zelene energije, Zef 
Vučej je ob tem povedal: »V podjetju Zelene energije smo s 
sodelovanjem v centru CER zadovoljni. Pričakovanja so seve-
da še višja, glede na to, da prihajajo novi partnerji, predvsem 
pozdravljamo vstop Eko sklada. V tekočem letu bomo pospe-
šeno delali na skupnih izobraževalnih delavnicah za širšo jav-
nost in prodajnih akcijah z ostalimi partnerji. S tem želimo na-
šim kupcem ponuditi še več v smislu kvalitetnih informacij in 
konkurenčnih cen.« 

Info: 
CENTER ENERGETSKIH REŠITEV, 
BTC - Dvorana 2, Šmartinska 152, Ljubljana
www.cer-slo.si

DELOVNI ČAS: 
ponedeljek - petek: 10.00 - 20.00; 
sobota: 10.00 - 18.00: 
nedelja in prazniki: zaprto

Dodatne informacije:

JELOVICA:  
info@jelovica.si; 04 2750 324,  
Alenka Popp Vogelnik

PETROL:  
cer@petrol.si, petrol.pr@petrol.si; 
01 47 14 581, 041 789 609, 
Aleksander Salkič

JUB: info@jub.si; 01 5884 102,  
Albina Močilnikar 

KNAUF INSULATION:  
svetovanje@knaufinsulation.com;  
04 5114 105,  
Barbara Hafner

ZELENE ENERGIJE:  
zef.vucaj@klimapetek.si,  
031 349 309,  
Zef Vučaj
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Informa Echo je v B ruslju 
prejela Evropsko nagrado 
družbeno odgovornih pod-
jetniških praks za Slovenijo v 
kategoriji majhnih in srednje 
velikih podjetij in sicer s pro-
jektom Iniciativa Energija si. 
Nagrada je bila letos podelje-
na prvič, prejemniki pa so bili 
zmagovalci nacionalnih nate-
čajev v 28 evropskih državah. 
V Sloveniji se je za nagrado 
potegovalo 18 projektov.

Informa Echo, kot preje-
mnica te prestižne nagrade, 
deli zasluge s ključnimi par-
tnerskimi neprofitnimi or-
ganizacijami, ki so sodelova-
le v prijavi za nagrado. To so 
Center za energetsko učinko-
vitost pri Inštitutu Jožef Stefan, 
Statistični urad Republike 
Slovenije in Energetska zbor-
nica Slovenije. Med podjetji pa 
gre velika zasluga družbi HSE, ki 
je pobudnik kampanje Energija 
si, bodi učinkovit in glavni so-
investitor ter članom mreže 
Sinergija in partnerjem pri pro-
jektu Porabimanj, ki so prav vsi 
na določen način prispevali k tej 
nagradi.

Informa Echo, ki deluje 
na področju energetske učin-
kovitosti, kot pobudnik no-
vih poslovnih iniciativ, kot so 
Raziskava o energetski učin-
kovitosti Slovenije (REUS) ali 
aplikacija Porabimanj, je razvi-
la tudi Model sinergijskega po-
slovanja. Iniciativa Energija si 
je rezultat sinergijskega mode-
la spodbujanja učinkovite rabe 
in obnovljivih virov energije, 
ki usklajuje in povezuje pod-
jetniške, individualne in druž-

bene interese. Olivera Baćović 
Dolinšek, soustanoviteljica 
agencije Informa Echo in avto-
rica Modela 

sinergijskega sodelova-
nja in poslovanja, pravi, da je 
ta model odgovor na komple-
ksne potrebe današnjega časa 
in izzive prihodnosti. Rajko 
Dolinšek, soustanovitelj in di-
rektor agencije Informa Echo, ki 
je danes v Bruslju v imenu celo-
tne ekipe prevzel nagrado, pa k 
temu dodaja: »Prejeta nagrada 
nam daje pomembno sporoči-
lo, da so naša skupna prizade-
vanja s partnerji pri projektu, s 
člani mreže Sinergija in z drugi-
mi podjetji pravilno usmerje-
na in da dajejo prave rezultate. 
Zahvaljujemo se vsem sodelu-
jočim, ki so prepoznali pomen 
takšne iniciative in s s vojim 
sodelovanjem dodali košček 
v mozaiku boljše prihodnosti 
vseh nas. Prizadevali si bomo, 
da po tem modelu nadaljuje-
mo razvoj projekta, tako v smi-
slu novih vsebin na področju 
energestke učinkovitosti, kot 
tudi dejanskega širjenja pro-
jekta preko slovenskih meja, 
saj okoljska vprašanja ne po-
znajo meja.«

Več o projektu
Ključni namen partnerstva 

v projektu Iniciativa Energija 
si je skupni cilj, ki temelji na 
družbeno odgovornem rav-
nanju - n a skrbi za učinkovito 
rabo in obnovljive vire ener-
gije. Agencija Informa Echo je 
kot povezovalni člen združila v 
mrežo relevantne vladne insti-
tucije, proizvajalce in distribu-

terje energije, strokovne usta-
nove, trgovske sisteme, medije 
in druge s ciljem skupnih priza-
devanj, ustvarjanja sinergij ter 
doseganja skupnih rezultatov 
v dobro celotne družbe. Model 
sinergijskega partnerstva te-
melji na mreži akterjev, kampa-
njah ozaveščanja in na temelji-
ti tržni raziskavi, kar deluje kot 
perpetuum mobile v načinu iz-
rabe virov enega dela modela 
za doseganje ciljev drugega – 
vsi skupaj pa torej skladno de-
lujejo v smeri učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije. Skozi 
kampanje ozaveščanja o pome-
nu učinkovite rabe energije po-
magajo prepoznavati potrebo 
po takšnem ravnanju pri konč-
nih uporabnikih, preko repre-
zentativne raziskave pa prido-
bivamo še dejanske podatke o 
trgu, ki nam pokažejo tako re-
alnost kot želje in tendence pri 
uporabnikih na področju učin-
kovite rabe energije ter obno-
vljivih virov energije.

V prvi vrsti je inovativen že 
sam Model sinergijskega poslo-
vanja, ki opredeljuje te meljni 
pristop vsake aktivnosti, vklju-
čene v i niciativo. Model omo-
goča usklajevanje in povezova-
nje podjetniških, individualnih 
in družbenih interesov ter omo-
goča uspešno sodelovanje in 
uresničevanje sinergijskih učin-
kov na področju rabe energije.

Podjetniški interesi so zdru-
ženi v okviru mreže Sinergija, ki 
predstavlja organizirano, nein-
stitucionalizirano obliko vza-
jemnega sodelovanja pravnih 
oseb, ki želijo s svojim družbe-
no odgovornim ravnanjem pri-

spevati k trajnostnemu razvoju 
družbe, ob tem pa uresničevati 
poslovne cilje. 

Uresničevanje individual-
nih interesov omogoča kam-
panja “Energija si, bodi učinko-
vit” ki združuje številne akcije 
za prihranke pri rabi energije in 
ozaveščanje o vplivih nesmotr-
ne rabe energije na okolje.

Obrazložitev žirije
»Projekt je edinstven v več 

pogledih. Ni l e druga zmago-
valna zgodba letošnjega raz-
pisa, je tudi daleč najbolj po-
vezovalen in v l uči družbenih 
učinkov močan poziv, da se je 
treba na področju energeti-
ke, učinkovite rabe energije in 
pri drugih okoljskih vprašanjih 
obnašati družbeno odgovorno. 
Žirijo je navdušil krog partner-
jev in sila njihovega so delova-
nja, ki je z vrsto organizacijskih 
rešitev (mreža Sinergija, kam-
panja Energija si, bodi učinko-
vit) vključno z r aziskavo REUS, 
že začela spreminjati vedenje 
Slovencev in nosilcev odloča-
nja v en ergetski in povezanih 
panogah,« je o zmagovalnem 
projektu v kategoriji majhnih in 
srednje velikih podjetij zapisala 
dr. Adriana Rejc Buhovac, pred-
sednica žirije.

EVROPSKO NAGRADO ZA DRUŽBENO  
ODGOVORNOST JE PREJELA INFORMA ECHO 
ZA PROJEKT - INICIATIVA ENERGIJA SI

Za več informacij:

Rajko Dolinšek, direktor
rajko.dolinsek@informa-
-echo.si
gsm: 031 688 423

SAMO ČLOVEK PORABI 
VEČ KOT POTREBUJE
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Električno talno ogreva-
nje DEVI je eden od načinov 
talnega ogrevanja prostorov. 
Je zelo enostavno za vgradnjo 
in zelo učinkovito deluje.

V današnjih stanovanjih 
pogosto uporabljamo moder-
ne talne obloge – k eramiko, 
naravni kamen, plastične oblo-
ge, laminate in podobno. Če so 
tla obložena s temi materiali, bo 
občutek hladu, ki ga zaznamo v 
nogah, res neprijeten. 

Električno talno ogre-
vanje DEVI ima veliko dobrih 
lastnosti:
� enostavno je za vgradnjo
� povzroča ugodno poču-

tje prijetne toplote
� z uporabo pametnih ter-

mostatov je poraba energije 
minimalna
� ne kazi estetike prostora, 

ker je nevidno – vgrajeno pod 
talno oblogo
� ne omejuje postavljanja 

pohištva 
� ne povzroča kroženja zra-

ka in s tem ne dviga prahu
� ne potrebuje vzdrževanja
� cena investicije je nizka
� DEVI ( DANFOSS) nudi 10- 

letno razširjeno garancijo – v 
primeru tovarniške napake na 
ogrevalni preprogi ali kablu, 
povrnemo tudi stroške popra-
vila talne obloge 

 Električno talno ogre-
vanje DEVI lahko uporabimo 
praktično v vseh vrstah prosto-
rov in objektov.V stanovanjskih 

objektih, hotelih, domovih za 
ostarele in podobnih stavbah 
je najbolj pogosta vgradnja v 
kopalnicah, kjer je električno 
talno ogrevanje običajno do-
datek k osnovnemu ogrevanju 
z radiatorji. 

Savne oziroma prostori, v 
katerih so vgrajene savne, mo-
rajo imeti ogrevana tla, saj so 
praviloma obloženi s keramiko.

Tudi v kuhinji so na tleh 
največkrat položene keramične 
ploščice ali druga ''hladna'' tal-
na obloga. 

Tla v zimskih vrtovih so 
večinoma obložena s kerami-
ko. Ogrevanje v t eh prostorih 
je še posebej težavno, ker nam 
toplota uhaja skozi stekla. Tu je 
električno talno ogrevanje ide-
alna rešitev, saj ga lahko vključi-
mo le takrat, ko ga res potrebu-
jemo.Tudi, če ga uporabljamo 
za prezimovanje okrasnih ra-
stlin, jim najbolj ustrezajo ne-
koliko ogreta tla.

Podobno je tudi v r aznih 
''lovskih'' sobah ali prostorih 
za zabave, ki jih uporabljamo 
le občasno in jih ne ogrevamo 
ves čas.

Veže ali predsobe, hodni-
ki, vetrolovi so prostori, kjer 
puščamo čevlje, ki se na mrzlih 
tleh pozimi neprijetno shladi-
jo. Veliko bolj prijetno je obuti 
čevlje, ki so se posušili in ogreli 
na tleh, ogrevanih z električnim 
talnim gretjem.

Največja prednost elek-

tričnih ogrevalnih preprog  
DEVI je majhna debelina (2,8-4 
mm ), zato so idealne za obno-
ve. Ni nam potrebno odstranje-
vati obstoječih betonskih estri-
hov, mogoče jih je položiti tudi 
na obstoječo keramiko.

Ogrevalni vodniki- kabli 
DEVI so namenjeni za vgra-
dnjo v e strih, podobno kot 
cevi za vodno talno ogrevanje. 
Običajno jih s plastičnimi vezi-
cami pritrdimo na jekleno ar-
maturno mrežo. Moči so različ-
ne – 6 W/m , 10 W/m , 18 W/m , 
tako da za vsak primer najdemo 
kabel, ki najbolj ustreza potre-
bam ogrevanja.

Devi izdeluje tudi suho-
montažne talne grelne siste-
me, ki jih lahko odlično upora-
bimo pod laminati in panelnimi 
parketi ali drugimi vrstami plo-
ščatih talnih oblog, ki jih ni po-
trebno lepiti na podlago.

Vsako električno talno 
ogrevanje krmilimo s t ermo-

statom, ki ima talno tipalo. 
Termostati Devi s s vojo proce-
sorsko elektroniko omogoča-
jo minimalno porabo energije. 
Najnaprednejši tip termosta-
ta DEVIreg Touch ima ekran 
na dotik in 5-letno garancijsko 
dobo. 

Za podrobnejše informacije 
o izdelkih Devi in rešitvah elek-
tričnega ogrevanja smo vedno 
na voljo – TERABIT d.o.o.

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
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Nov prostorski čudež: 
Celotna kotlovnica na 
površini le 0,36m2

Seltron predstavlja novo družino 
ogrevalnih naprav Rotex, ki jo odli-
kujejo privlačen dizajn, kompaktne 
vgradne mere in higiensko optimalna 
priprava tople sanitarne vode ter ge-
nerator toplote v eni enoti, s tem pa 
izpolnjuje visoka pričakovanja tako 
instalaterjev kot tudi končnih kupcev. 
Na zgolj 0,36 m2 oz. 0,62 m2 je Rotex 
uspel sestaviti ogrevalno enoto s to-

plotno črpalko ali plinskim konden-
zacijskim kotlom, pripravo tople sani-
tarne vode in zalogovnikom toplote, 
prostornine 300 ali 500 litrov. Nova 
oblika omogoča namestitev enote v 
skoraj vsak prostor, saj niso vidni mo-
teči priključki. Kompaktna izvedba 
omogoča namestitev tudi tam, kjer 
ni na voljo veliko prostora. Rotexove 
ogrevalne naprave upravlja vremen-
sko vodena regulacija ogrevanja 
EoCon, ki olajša zagon, poenostavi 
uporabo in skrbi za varčno delovanje 
naprave.

Nov zalogovnik toplote: 
majhne izgube in  
higienična priprava tople 
sanitarne vode

Srce družine kompaktnih ogreval-
nih naprav je zalogovnik toplote, na 
katerem je nameščen generator to-
plote (plinska kondenzacijska eno-
ta ali toplotna črpalka). Optimizirani 
priključki izredno poenostavijo pri-
ključitev naprave v ogrevalni sistem. 
Izboljšana toplotna izolacija še doda-
tno zmanjšuje izgube in poveča iz-
koristek ter posledično zniža stroške 

energenta. Za optimalno higieno to-
ple sanitarne vode uporablja Rotex 
izključno narebrene izmenjevalce iz 
nerjavnega jekla, najvišje kakovosti, 
kateri sanitarno vodo učinkovito se-
grevajo po principu pretočnega grel-
ca. Tak način segrevanja preprečuje 
nastajanje bakterije legionela, saj za-
radi kratkotrajnega skladiščenja to-
ple sanitarne vode ni pogojev za njen 
razvoj. Prav tako takšna konstrukcija 
preprečuje nastajanje obloge vodne-
ga kamna in zbiranja drugih nečistoč 
(sedimentov).

Zalogovniki toplote so koncipi-
rani tako, da lahko na enostaven na-
čin v ogrevalni sistem vključimo al-
ternativne vire energije. Pri modelih 
s 500-litrskimi zalogovniki toplote je 
podpora za solarno ogrevanje že in-
tegrirana. Vse izvedbe z zalogovniki 
toplote so sedaj opremljene z doda-
tnim toplotnim izmenjevalcem, kate-
rega lahko uporabimo za druge vire 
energije. 

Nova generacija toplotnih 
črpalk zrak / voda:  
ROTEX HPSU compact

Novi modeli HPSU compact po-
stavljajo nove trende. Kompaktne 
enote HPSU lahko shranijo precejšnjo 
količino energije in jo oddajo ogre-
valnemu sistemu, kadar je potreba za 
podporo ogrevanja ali pripravo tople 
sanitarne vode.

Tako kot doslej lahko na kompak-
tne enote priključimo breztlačne so-
larne sisteme s povratnim praznje-
njem »Drain back«, saj je v napravi 
vgrajen dodaten toplotni izmenjeva-
lec. Toplotna črpalka skozi celo leto 
skrbi za ogrevanje in hlajenje objekta. 

SELTRON PREDSTAVLJA  
NOVO DRUŽINO OGREVALNIH 
NAPRAV ROTEX

Žirija PLUS X Award  je 
Rotexov kompaktni 
razred odlikovala zaradi 
enkratne oblike, visoke 
kakovosti, inovativnosti 
in funkcionalnosti ter 
ekologičnosti z nagrado 
za inovativnost na 
področju tehnologije, 
športa in življenjskega 
sloga.
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Kadar pa se kaže potreba po podpo-
ri ogrevanju, lahko uporabimo doda-
tno vgrajen toplotni izmenjevalec, na 
katerega priklopimo dodatni vir to-
plotne energije za podporo toplotni 
črpalki ob nizkih zunanjih temperatu-
rah. Tako lahko skozi celotno sezono 
zagotavljamo prijetno bivalno klimo 
v objektu.

Trend pri novogradnjah nakazu-
je povečane potrebe po toplotnih vi-
rih z nižjo nazivno močjo, saj se ener-
getske potrebe objektov iz leta v leto 
manjšajo. Za takšne primere Rotex 
ponuja sistem HPSU compact s 4 kW 
nazivne moči. Takšna toplotna črpal-
ka dosega COP preko 5. Zunanja eno-
ta je oblikovana tako, da ne potrebu-
je dodatnega električnega ogrevanja. 
To toplotno črpalko lahko uporablja-
mo do zunanje temperature -25 °C. 

Plinski kondenzacijski kotel 
s solarnim zalogovnikom 
toplote GCU compact

Nova ogrevalna naprava GCU 
compact je doživela prenovo plinske 
kondenzacijske enote. Dodatno vgra-
jen toplotni izmenjevalec omogoča 
priklop alternativnega vira energi-
je kot na primer Rotex Solaris – tlač-

ni sončni kolektorji, ali toplovodni 
kamin. Za proizvodnjo in skladišče-
nje toplote skrbi intuitivna regulaci-
ja RoCon.

RoCon regulacija je opremljena z 
Lambda-Gx sistemom, ki omogoča 
prilagajanje na različne vrste plina, ob 
enem pa zagotavlja stabilno obrato-
vanje pri različnih pogojih delovanja. 
Ogrevalna naprava GCU zagotavlja 
optimalno izgorevanje zemeljskega, 
kakor tudi utekočinjenega naftnega 
plina. Kombinacija kondenzacijske 
tehnologije in visoko kakovostnega 
zalogovnika toplote zagotavlja izre-
dno varčno delovanje. Novi zalogov-
niki toplote imajo izboljšano izolaci-
jo, s čimer so izgube še nižje. Plinska 
kondenzacijska enota je nameščena 
nad  zalogovnikom toplote, kar omo-
goča enostavno vzdrževanje vseh vi-
talnih komponent. 

Ogrevalne naprave GCU compact 
omogočajo priklop tlačnih in brez 
tlačnih solarnih sistemov s povratnim 
praznjenjem ali alternativno drugi vir 
ogrevanja (npr. kamin z vodnim izme-
njevalcem). Odlika naprav GCU com-
pact je eleganten dizajn, zelo tiho de-
lovanje, visok nivo udobja in enkratno 
razmerje med ceno ter zmogljivostjo. 

Zastopa in trži:  
SELTRON d.o.o. – CENTER 
varčnega ogrevanja,  
Tržaška cesta 85 A,  
2000 Maribor,  
tel. 02/671-96-00,  
e-mail: info@seltron.si, 
splet: www.seltron.si
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Zaradi vse bolj spremenljivega 
vremena se je sezona hlajenja podalj-
šala in tako traja od maja do septem-
bra. Ker v zadnjem času večina ime-
tnikov klimatskih naprav izkorišča 
tudi njihovo izjemno učinkovitost pri 
ogrevanju, so klimatske naprave prav-
zaprav aktualne čez celo leto. Kljub 
temu se še vedno največ klimatskih 
naprav proda prav v vročih poletnih 
mesecih. Naj naštejemo samo nekaj 
glavnih funkcionalnosti klimatskih na-
prav.  Lahko jih uporabljamo za hlaje-
nje in ogrevanje prostorov, kot tudi 
razvlaževanje ter čiščenje zraka…itd. 
Če si želimo udobnega počutja v svo-
jem domu, bomo v poletnih mesecih 
primorani zniževati tako temperaturo, 
kot tudi vlažnost naših prostorov. Prav 
vse klimatske naprave so v primerjavi 
s stenskim in talnih hlajenjem sposob-
ne, poleg znižanja temperature zraka, 
zniževati tudi vlažnost.  

Hitachi kot eden pionirjev na tem 
področju več kot uspešno sledi oziro-
ma narekuje trend novih generacij kli-
matskih naprav, katere nam ponujajo 
vedno več različnih funkcij, prav tako 
pa so naprave vedno bolj energetsko 
učinkovite. Klimatske naprave Hitachi 

so opremljene z najnovejšo DC inver-
ter tehnologijo za varčevanje z energi-
jo, v skladu z najnovejšimi evropskimi 
direktivami, vendar ne smemo poza-
biti tudi na druge pomembne vidike 
kot so oblika, enostavnost uporabe, 
kakovost zraka, tiho delovanje ineno-
stavnost montaže ter vzdrževanja. 

Splošno znano je, da izkoristki naj-
boljših oljnih in plinskih peči dosegajo 
celo 100 in več odstotkov, kar pomeni, 
da nas bo 1 kWh proizvedene energi-
je pri najboljših oljnih peči stalaskoraj 
10 centov, medtem ko bomo za ogre-
vanje s plinom za 1 kWh odšteli med 
7 in 12 centov ali več.  Po novih evrop-
skih direktivah je dovoljena le prodaja 
klimatskih naprav, označenih najmanj 
z energetsko oznako A, ki nam čez ce-
lotno sezono nudi energijo po ceni 4 
cente za 1 kWh (boljše naprave dose-
gajo tudi 3 cente na kWh). V primeru 
ogrevanja v prehodnih obdobjih, ko 
so izkoristki še višji, zlahka dosegamo 
ceno 3 cente za 1 kWh.  

Hitachijeva široka  paleta sobnih 
klimatskih naprav s hladilnimi močmi 
od 1,8 KW – do 7,0 KW bo tako zado-
voljila potrebe vsakega našega kupca. 

Ena večjih sprememb, katere nam 

tudi povedo, da je Hitachijev trend 
vsekakor v funkcionalnosti naprave in 
modernem slogu, kar ga tudi uvršča 
med vodilne na tem področju je tudi 
novi IR upravljalnik, kateri nam poleg 
osnovnih funkcij, ponuja še različico 
dodatnih funkcij kot so npr:
�	Pregled sobne in nastavlje-

ne temperature na daljinskem 
upravljalniku
� Pregled porabe električne 

energije
� Funkcija ̋ Leave home ,̋ pri kateri 

nam naprava poskrbi, da temperatura 
v prostoru ne pade pod 10°C
� Dvojni tedenski časovnik (eden 

nastavljiv v funkciji gretja in drugi na-
stavljiv v funkciji hlajenja)

Nakup znane blagovne znamke 
je v večini primerov povezan z višjo 
učinkovitostjo. Te naprave se bistveno 
manj kvarijo in nudijo tudi bolj kvalite-
ten izpih. Priporočamo nakup novej-
ših naprav, boljših blagovnih znamk. 
Klimatske naprave blagovne znam-
ke HITACHI so zagotovo garancija za 
učinkovito rabo energije in dolgo ži-
vljenjsko dobo brez okvar. 

KLIMATSKA NAPRAVA  
- UČINKOVIT VIR TAKO HLAJENJA, 
KOT TUDI OGREVANJA

Serija PPA (Moči od 1,8 KW do  7,0 KW) 

Serija XA – CUT- OUT (Moči od 2,5 KW do 5,0 KW)

Serija PSA – PREMIUM (Moči od 1,8 KW do 3,5 KW)
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Spletna stran revije Energetik že ima približno 5500 do 
6000 obiskov mesečno, kar je lepa številka za slovensko 
stran. Če k temu prištejemo še tiskano izdajo, lahko reče-
mo, da se doseg branosti revije giblje proti 8000 bralcev.

Na spletni strani je števec obiskov viden na levi strani 
noge spletne strani in se resetira vsak mesec.

Tedensko stran osvežujemo z aktualnimi dogodki s po-
dročja energetike, gradbeništva in seveda vedno aktual-
nih razpisov za obrtnike in podjetnike.

Novost na spletni strani je tokrat povezava na evrop-
ski center, kjer lahko pridobite kvalitetne informacije s po-
dročja domačih in tujih razpisov ter financiranj iz evrop-
skih sredstev.

Prav tako vas vabimo k oglaševanju na spletni strani v 
obliki oglasne pasice, po zelo ugodni ceni (oglas je mo-
goče umestiti v glavo strani ali v stransko vrstico strani).

Spletna stran dovoljuje tudi registracijo uporabnikov, 
takšnih uporabnikov nas je sedaj že osemdeset.

Vabljeni k ogledu!
(AP)

Spoštovani,

Vabimo vse bralce, obrtnike in podjetnike k oddaji 
brezplačnih malih oglasov. V kolikor imate odvečni 
material ali material za menjavo ter odprodajo s 
področja energetike in instalaterstva lahko pošlje-
te krajše oglasno besedilo s vašimi kontaktnimi 
podatki.

Besedilo lahko pošljite na  e-mail: 
malioglasi@revija-energetik.si.

Besedilo bo pregledano s strani UOR Energetik, ter 
objavljeno v naslednji tekoči številki.

Tokrat vas vabimo da svoj mali oglas oddate najka-
sneje do 15.8. 2013.

UOR Energetik

WWW.REVIJA-ENERGETIK.SI MALI OGLASI
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Trend gradnje stanovanjskih hiš v 
Evropi prinaša nova spoznanja in iz-
kušnje, ki nakazujejo smernice za na-
daljnji razvoj ter gradnjo. Predvsem se 
lahko v tem zgledujemo po skandina-
vskih državah, ki imajo dolgoletne iz-
kušnje na področju nizkoenergijskih 
in pasivnih gradenj. Zanimivo je pred-
vsem dejstvo, da se pri nas trenutno 
še diskutira o smiselnosti kontrolira-
nega prezračevanja hiš, medtem ko 
je to npr. Dancem in Švedom popol-
noma jasno – namreč, da ni sodobne 
hiše brez prezračevanja z vračanjem 
odpadne toplote - rekuperacije. To 
so se namreč naučili v zadnjih dvajse-
tih letih in to sedaj tudi uresničujejo. 
Podatek, da je v 90% vseh novogra-
denj na Danskem vgrajen sodoben 
centralni prezračevalni sistem, nam 
ponuja jasne odgovore na naša vpra-
šanja. Sodobna nizkoenergijska in 
pasivna hiša torej »mora« biti prezra-
čevana 24/dan, celo leto. Drugo zgo-
vorno dejstvo, ki to tezo potrjuje, se 
nakazuje tudi pri nas v Sloveniji, kjer se 
sanacije starejših objektov pospešeno 
izvajajo. Menjava oken in vrat ter nova 
toplotno- izolativna fasada se zdi edi-
na prava in prva rešitev za zmanjšanje 
letnih stroškov za energetsko oskrbo 
objekta. Vendar pa večina pozabi na 
nujno potreben ukrep – prezračeva-
nje. Posledice so vidne kaj kmalu v 
obliki plesni, zatohlosti in slabše kva-
litete življenja v takšni »polovično« sa-
nirani hiši. Domnevam, da smo s tema 
dvema obrazložitvama potrdili našo 
tezo, da ni zdrave sodobne hiše brez 
prezračevanja. Kljub temu se še vedno 
najde kdo, ki trdi drugače. Brez trdnih 
argumentov naj vas v nasprotno nihče 
ne prepriča, saj je izvedba kontrolira-
nega prezračevanja v kasnejših fazah 

gradnje izredno zahtevna in bistveno 
dražja. Če zavrtimo čas nazaj, je trenu-
tna situacija glede prezračevanja – to-
rej prezračevanje da ali ne, na las po-
dobna situaciji izpred 10 let – toplotna 
črpalka da ali ne. Danes je le še pešči-
ca, ki toplotnim črpalkam oporeka.

Če se torej kot investitor odločate 
o celoviti energetski oskrbi vaše novo-
gradnje, naj ta zajema tako  prezra-
čevanje, ogrevanje in hlajenje, kot 
tudi ogrevanje sanitarne vode. Vse 
to zagotavlja Nilanova kompaktna 
enota »Compact P«, v štirih različnih 
izvedbah. Osnovna enota Compact P 
tako združuje toplotno črpalko zrak-
-zrak (toplozračno ogrevanje in zrač-
no hlajenje objekta), toplotno črpalko 
zrak-voda (ogrevanje sanitarne vode) 
in rekuperator. V takšni izvedbi lahko 
enota zadošča za celovito energetsko 
oskrbo pasivne hiše tudi do max. 140 
m2 bivalne površine.

Zadnje evropske študije v zvezi z 
zagotavljanjem optimalnih bivalnih 
pogojev pa narekujejo kombinaci-
jo počasi odzivnega sistema ogre-
vanja (npr. talno ogrevanje) in hitro 
odzivnega sistema ogrevanja, kot je 
toplozračno ogrevanje. To je bila tudi 
trikratna zmagovalna kombinacija 
ogrevanja pasivne hiše na natečaju 
Solar Decathlon. Enota Compact P z 
integrirano toplotno črpalko zrak-vo-
da (UVP) pa lahko zagotavlja celovi-
to rešitev za pasivne in nizkoenergij-
ske hiše do 300 m2 bivalne površine. 
UVP je zunanja enota toplotne moči 
5,0 kW, ki v povezavi z notranjo enoto 
Compact P skupaj daje 7,0 kW toplo-
tne moči za ogrevanje objekta.

V kolikor se kot invetitor odloči-
te za izrabo toplote zemlje (zemelj-
ski kolektor ali zemeljska sonda), vam 

Nilan ponuja revolucionarno rešitev 
na svetovnem trgu – integrirano in-
vertersko toplotno črpalko zemlja-
-voda GEO3 ali GEO6. Modela sta raz-
lična le po toplotni moči, ki jo dajeta. 
Oba modela sta v celoti integrirana v 
enoti Compact P. Zanimivost pri obeh 
modelih GEO je relativno majhen in 
poceni toplotni vir za relativno veliko 
toplotno moč (do 8,0kW). Skupno to-
plotno moč tako sestavljata toplotna 
črpalka zemlja-voda ali zrak-voda ter 
toplotna črpalka zrak-zrak. Na ta na-
čin dobimo zmagovalno kombinaci-
jo počasi odzivnega talnega ogreva-
nja in hitro odzivnega toplozračnega 
ogrevanja. Seveda pa obe kombinaciji 
s Compact P (UVP in GEO) zagotavlja-
ta tudi hlajenje objekta poleti in prak-
tično brezplačno celoletno ogrevanje 
sanitarne vode.

V podjetju ugotavljamo, da so 
»klasične« toplotne črpalke, ki zago-
tavljajo le ogrevanje objekta (tudi 
najbolj visoko učinkovite) v zatonu in 
da tempo narekujejo ljudje ter tehni-
ka. Sistem Compact P s štirimi različi-
cami pa na vsega 0,54m2 zagotavlja 
tako prezračevanje, ogrevanje in hla-
jenje ter ogrevanje sanitarne vode. V 
kombinaciji z nekaj kvadratnimi me-
tri fotovoltaike pa Compact P pred-
stavlja t.i. aktivno ali »plus« hišo. Pravo 
sodobno hišo pa dobimo z vgradnjo 
Teletaskovega sistema pametne hišne 

SODOBNA CELOVITA  
REŠITEV ENERGETSKE OSKRBE  
VAŠEGA DOMA
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regulacije. Takšna hiša za investitorja 
ne pomeni več vsakoletnega stroška, 
pač pa lahko z njo tudi nekaj zasluži-
te. Takšne že izvedene projekte,  refe-
rence, pa si lahko kadarkoli ogledate 
na naši internetni strani www.nilan.si.

Podjetje Nilan d.o.o. iz Polzele je 
podjetje z rastočim potencialom na 

trgu in v kadrih. V zadnjih nekaj le-
tih smo postali zanesljiv partner šte-
vilnim proizvajalcem montažnih in 
skeletnih hiš v Sloveniji, zato smo se 
za izbor naprav in tehničnih rešitev v 
njihovih hišah še posebej specializi-
rali. Na Bregu pri Polzeli pa smo rav-
nokar odprli nov razstavni prostor in 

skladiščno halo, kar nam omogoča ce-
lovito ponudbo na enem mestu, stal-
no zalogo rezervnih delov in stalno 
pripravljeno servisno službo. Vabljeni 
torej k nam na Breg pri Polzeli 45B, na 
ogled, pogovor in kavico.

Egon Vrabič,  
dipl. ing. str., energetik

Trije primeri sodobnih »kotlovnic« 
z vgrajeno enoto Compact P, ki 
omogočajo prezračevanje,  
ogrevanje, hlajenje objekta in 
ogrevanje sanitarne vode.
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Naj se na kratko predstavimo 
Blagovna znamka ALPIN NT OVE je na tržišču 
prisotna že 22 let. Vseskozi smo povezani z 
energetiko ter obnovljivimi viri energije. Skozi 
celotno obdobje našega delovanja se trudimo na 
področju kvalitetnega izobraževanja, inženiringa, 
prodaje vrhunske opreme ter izdelkov vodilnih 
proizvajalcev s področja obnovljivih virov energije. 
Naš prodajni program vsebuje: 

- Sončne elektrarne 
- Otočni sistemi 
- Vetrne elektrarne in vetrni generatorji 
- Sončni termalni kolektorji 
- Toplotne črpalke 
- Klimatske naprave 
- Program za marine – plovila 
- Karavaning 
- Baterije, polnilci,pretvorniki, monitorji… 

 

Sončne in vetrne elektrarne ter hibridni otočni sistemi 

Tako pri sončnih kot pri vetrnih elektrarnah poznamo 
omrežni ali otočni sistem. O omrežnem sistemu govorimo 
v primeru, ko vso pridobljeno električno energijo oddamo v 
omrežje. Pri otočnem sistemu pa vso pridobljeno energijo 
shranjujemo v baterije in jo porabimo za svoje potrebe. 
Otočni sistemi so namenjeni vsem tistim, ki nimajo dostopa 
do elektro omrežja ali pa je sama priključitev predraga.  
(vikendi, planinske koče, počitniške hišice, kamp prikolice). 
Naše podjetje poskrbi za vse, od študije izvedljivosti iz 
katere je jasno razvidno ali je izgradnja na dotični lokaciji 
primerna, cena, izkoristek, doba povratka investicije. 
Priskrbimo vam vso potrebno dokumentacijo, nudimo tudi 
montažo in seveda zagon elektrarne. Tako pri sončnih kot 
vetrnih elektrarnah gre za dolgoročne investicije zato je 
seveda pomembno, da se odločite za pravega izvajalca in 
seveda mi menimo, da smo pravi naslov za vas, saj imamo 
na področju elektrarn dolgoletne izkušnje. 

 

  

Toplotne črpalke Mitsubishi 

Otočni sistemi 

Omrežna sočna elektrarna 

Vetrni generatorji 

 

Delujemo tudi na področju toplotnih črpalk. V našem podjetju razpolagamo s 
klasičnimi Powerinverter toplotnimi črpalkami ter toplotno črpalko ZUBADAN, 
ki trenutno velja za najboljšo toplotno črpalko na tržišču. Zunanja enota 
Zubadan omogoča ogrevanje do zunanje temp. – 25°c. Enota ohranja nazivno 
ogrevalno moč in zagotavlja pripravo sanitarno/ogrevalne vode s temperaturo 
55°c pri zunanji temperaturi, – 15°c brez pomoči elektro grelca. V kombinaciji 
z notranjo enoto ECODAN omogočajo enostavno vgradnjo in možnost sistema 
za nadzor dveh ogrevalnih con. Moči toplotnih črpalk od 8 kW – 14 kW. 
Seveda pa vam poleg nakupa nudimo tudi svetovanje glede izbire prave moči 
toplotne črpalke in vam jo ob nakupu tudi montiramo. 
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Klimatske naprave Mitsubishi Electric 

 Če se odločate, da bi nekaj naredili glede vašega ugodja doma, potem 
se boste zagotovo odločili za klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC. 
Glavne prednosti teh klimatskih naprav so: 

- Najvišji razred sezonske energetske učinkovitosti ( SEER,SCOP) 
- Visoka energetska učinkovitost 
- Vsebujejo napredno invertersko tehnologijo 
- Izjemno tiho delovanje 
- Delovanje z pred nastavljenim vklopom in izklopom 
- Filter za odstranjevanje bakterij, virusov in prahu 

Tako kot za ves naš prodajni program vam tudi pri klimatskih 
napravah pomagamo pri izbiri prave in izvedemo strokovno 
montažo. 

 
Klimatske naprave 

Sončni termalni kolektorji SONCE NE IZSTAVLJA RAČUNOV!!!! 

Nudimo vam solarne sisteme SONNENKRAFT, ki so proizvajalci 
odličnega sistema toplotne črpalke zrak/voda v kombinaciji s sončnimi 
kolektorji SKR500. Imate pa seveda tudi možnost uporabiti že 
obstoječo toplotno črpalko in na njo priklopiti nov solarni sistem. 
Sistem VSE V ENEM omogoča ogrevanje objekta, sanitarne vode z 
najvišjim grelnim številom COP. V času akcije nudi Sonnenkraft tudi 
lastno subvencijo, obenem pa so z strani Eko sklada na razpolago tudi 
nepovratna sredstva.  

CENA SOLARNEGA SESTAVA ŽE OD 2.850,00 EUR naprej! 

 

Pohodni moduli SOLARA, APOLLO IN SUNWARE in vetrni generatorji Rutland, 
Ampair, EEL 

Pohodni moduli so idealna rešitev za otočne sisteme na plovilih, 
avtodomih itn. Njihova montaža je zelo enostavna , so izredno tanki ( 
2-5 mm) ter nimajo ostrih robov. Ti pohodni moduli so narejeni v 
Nemčiji po najvišjih možnih standardih, so visoko zmogljivi ter 
zagotavljajo optimalno izhodno moč za otočne sisteme. Nudimo vam 
module izhodne moči od 12 W do 107 W. Skupaj s celicami, ki so prav 
tako v našem programu, predstavljajo vetrni generatorji zelo učinkovit 
hibridni sistem, ki deluje tudi ponoči in v oblačnem a vetrovnem 
vremenu. Pridružite se deset tisočim zadovoljnih uporabnikov vetrnih 
generatorjev Rutland. 

 

  

 

 

VICTRON ENERGY 

Izdelki Victron Energy, ki jih zastopa ALPIN NT OVE se štejejo kot 
profesionalna izbira za zagotavljanje samostojne in neodvisne 
električne energije. Nudimo vam sinusne inverterje, sinusne 
pretvornike, polnilce, baterije, prenosna stikala, monitorje in še 
veliko več. Baterije so srce vsakega malega energetskega sistema. 
O izbiri se posvetujte z našimi strokovnjaki. 
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Vgrajeni sistemi Solatube® zagota-
vljajo prenos čiste sončne svetlobe v 
prostor preko celega dne, ko so potre-
be po osvetljevanju poslovnih objek-
tov največje. Lastniki ali upravljavci 
objektov lahko tako stroške za osve-
tljevanje učinkovito zmanjšajo, saj bo 
z manj električnimi lučmi, ki tvorijo to-

ploto, poleti tudi manj potreb po hla-
jenju s klimatskimi napravami. Med 
najbolj energijsko potratnimi stav-
bami so skladišča, ker osvetljevanje 
predstavlja glavnino vseh stroškov. 
Prav tu bi lahko največ privarčevali. 
Optično učinkovita zasnova inovativ-
nega sistema Solatube® prenese več 

svetlobe skozi manjšo odprtino v pla-
šču zgradbe kot okna ali strešne line, 
kar pomeni manjše toplotne izgube 
ali toplotne presežke. Naložba v ener-
gijsko varčni sistem se investitorju po-
vrne že v nekaj letih. Vgradnja siste-
ma Solatube® je hitra in enostavna, 
brez nereda ali preoblikovanja strešne 
konstrukcije.
Z vgrajenimi sistemi Solatube® je 
mogoče učinkovito zmanjšati stroške 
za osvetljevanje velikih in razsežnih 
prostorov. Mednje sodijo poleg 
pisarniških tudi večji poslovni, proi-
zvodni in skladiščni objekti, pa tudi 
športni in trgovski objekti, parkirišča 
ter podzemne garaže.    

Prednosti: 
� Sistem ne potrebuje 

vzdrževanja. 
� Edinstvena geometrija kupole 

omogoča kar največje prestrezanje 
svetlobe in preprečuje nabiranje pra-
hu na njeni površini. Naravne padavi-
ne v obliki dežja in rose pripomorejo 
k ohranjanju čistosti kupole, ta pa je 
odporna tudi na veter ter točo. 
� Kupole Solatube® so odporne 

na udarce. 
� Filter v strešni kupoli prepre-

čuje vdor IR žarkov, ki povzroča-
jo neželeno dodatno segrevanje 
prostora.
� Vodotesna strešna obroba 

brez spojev je izdelana iz enega kosa 
in preprečuje puščanje na mestu pre-
hoda skozi streho zaradi toplotne-
ga raztezanja ter krčenja. Tovarniško 

Z NARAVNO OSVETLITVIJO 
DO OBČUTNIH PRIHRANKOV 
ENERGIJE IN KAKOVOSTNIH 
DELOVNIH POGOJEV

Solatube® sisteme običajno nameščamo na vse vrste streh, vgradnje 
pa izvajamo tudi na fasade in na druge uporabne površine. 

Sončna svetloba s prednostmi presega vse druge naravne vire, 
a žal jo je zlasti v proizvodnih obratih, skladiščih, trgovskih 
ter drugih poslovnih objektih še vedno premalo. Odvisnost od 
energijsko potratne električne osvetljave je še vedno prevelika. 
Brezplačno alternativo električni energiji danes ponujajo sistemi 
za osvetljevanje Solatube®, ki na strehi ujeto sončno svetlobo 
učinkovito prenesejo v notranjost zgradbe. Izdelani z napredno 
optično in inovativno tehnologijo presegajo omejitve klasičnih 
strešnih kupol ter se izkazujejo še z dodatnimi prednostmi. 
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vgrajena tesnila zagotavljajo minima-
len vdor zraka v notranjost sistema, 
sistem za odvajanje vlage pa spelje 
vlago v poseben kanal pod kupolo in 
od tam preko posebej oblikovanih iz-
hodnih odprtin na prosto.
� Garantirano je najučinkovi-

tejši sistem na trgu! 

Strešne kupole Solatube® se v primerjavi s klasičnimi ponašajo s številnimi prednostmi, zato so se v marsi-
katerem obratu že odločili, da dotrajane svetlobne kupole zamenjajo z naprednim sistemom Solatube®. 

Za načrtovanje osvetlitve projektantom in arhitektom ponujamo tehnično podporo 
in brezplačno strokovno svetovanje. Investitorjem zagotavljamo jamstvo na izdelke in 
montažo. 

Za več informacij  
poglejte na  
www.solatube.si

Pooblaščeni uvoznik in  
zastopnik za Slovenijo: 

KERBER d.o.o., Medvode,  
Gorenjska cesta 50a,  
1215 Medvode,  
T: 01 36 18 365,  
E: info@kerber.si
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Nove baterijske naprave za pro-
fesionalno in splošno uporabo, ki jih 
letos prinaša na trg program STIHL, 
zaradi njihovih prednosti mnogi upo-
rabniki že nadomeščajo z doslej ne-
prekosljivimi delovnimi bencinskimi 
napravami. Akumulatorske napra-
ve STIHL so okolju prijazne, izjemno 
lahke in tihe, odlikuje pa jih tudi im-
presivna moč, zato so še posebej pri-
ročne za raznovrstna opravila na raz-
ličnih lokacijah ter terenih. 

MSA 160 - prva baterijska 
motorna žaga STIHL

Za zahtevne imetnike posestva 
in profesionalce

Novost v programu STIHL pred-
stavlja nova akumulatorska motorna 
žaga MSA 160 C-BQ, ki so jo zasnova-
li vrhunski strokovnjaki za motorne 
žage in vanje vpeli napredno tehno-
logijo litij-ionskih baterij. Namenjena 
je predvsem profesionalcem, saj iz-
polnjuje visoke zahteve uporabnikov 
pri žaganju in delovnem udobju. Ta 
prenosna baterijska žaga je idealen 

pomočnik za nego posestva in dela 
v vrtnarstvu, primerna pa je tudi za 
žaganje v zaprtih prostorih. Napravo, 
ki ne obremenjuje okolja z izpušnimi 
plini, odlikujejo tudi druge predno-
sti. Odslej ne boste potrebovali več 
kablov in se boste z njo prosto gibali 
po raznolikih terenih. Mobilna in izje-
mno lahka žaga tudi ne povzroča hru-
pa ter vibracij, odlikuje pa jo še brez-
hiben rezalni učinek in izjemna moč 
elektromotorja. Gre za elektronsko 
upravljan STIHL-ov elektromotor brez 
krtačk (EC), ki učinkovito spreminja 
baterijsko energijo v impresivno de-
lovno moč te kakovostne naprave. 

Uporabnikom bo še posebej všeč 
kompaktna zgradba žage in njene 
gladke površine, uporabljate pa jo 
lahko v raznolikih delovnih procesih, 
saj se ne zatika za oblačila ali veje ter 
je enostavna za čiščenje. Zmogljivo 
žago v razredu 36 preprosto vključi-
te ali izključite s pritiskom na gumb. 
Žaga se ponaša še z ergonomsko za-
snovo, prepričljivo močjo in minimal-
nimi vibracijami. Namenjena je tudi 

tistim uporabnikom, ki z njo občasno 
rokujejo. Praktični dodatki, ko je npr. 
serijski sistem za hitro napenjanje 
verige (B) ali preprosto upravljanje s 
prestavno ročico, poskrbijo za ergo-
nomično in udobno delo.  Z njimi bo-
ste lahko udobno žagali na mirnejših 
lokacijah, npr. v bivalnih naseljih, par-
kih ali na javnih površinah.

Novi akumulatorski  
pihalniki STIHL BGA 85

Novost v ponudbi je tudi akumu-
latorski pihalnik STIHL, ki je  izjemno 
zmogljiv in tih. Primeren je za upora-
bo na lokacijah, kjer ne smemo pov-
zročati hrupa, kot na primer v okoli-
ci bolnišnic, šol ali vrtcev. Poganjata 
ga tehnološko dovršena litij-ionska 
baterija in učinkovit elektromotor. 
Namenjen je profesionalni uporabi 
za odstranjevanje odpadlega materi-
ala, kot so na primer listje, ostanki ob-
rezovanja in drugi odpadki. Pihalnik 
STIHL BGA 85 je izjemno zanesljiv in 
okreten, brez motečih kablov ter iz-
pušnih plinov. Zmogljiv akumulator-
ski pihalnik razreda 36 V bo idealna 
izbira za vse, ki želijo nekaj dobre-
ga narediti tudi za svojega soseda. 
Močan tok zraka in preprosto uprav- 
ljanje sta prednosti, ki vam jih ponuja 
pri delu okoli hiše, na dvorišču, vrto-
vih, stopniščih, v parkih in na drugih 
javnih površinah.

UNICOMMERCE S STIHL-OVIMI 
NOVOSTMI TUDI NA KMETIJSKO 
ŽIVILSKEM SEJMU AGRA V 
GORNJI RADGONI
STIHL letos osvaja evropski trg z mobilnimi, tihimi in močnimi  
baterijskimi napravami
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Novi stroji za pometanje 
STIHL

Novi akumulatorski stroji za po-
metanje zunanjih talnih površin vam 
resnično olajšajo zamudno čiščenje 
poti, parkirišč, dovozov, zasebnih ali 
šolskih dvorišč ter večjih skladiščnih 
hal ali bencinskih črpalk. Primerni so 
tako za zasebno, kot profesionalno 
uporabo, še zlasti, ko je treba očistiti 
večje in razsežnejše površine. Grobo, 
fino, težko in mokro umazanijo bo-
ste odstranili kar šestkrat hitreje kot z 
običajno metlo. Pri tem okolice niko-
li ne boste motili s hrupom, saj je na-
prava skorajda neslišna.

O skupini STIHL
Skupina STIHL v skladu s svojo raz- 

vojno strategijo razvija, proizvaja in 

oskrbuje tržišče z motornimi naprava-
mi za gozdarstvo, kmetijstvo in grad-
beništvo. Naprave na trg distribuira 
preko mreže specializiranih trgovcev 
s servisom. Že od leta 1971 je STIHL 
najbolje prodajana blagovna znamka 
motornih žag na svetu.

Unicommerce je zaupanja 
vreden partner

Podjetje Unicommerce s sede-
žem v Logatcu uspešno zastopa bla-
govno znamko STIHL že vse od roj-
stva slovenske države. Zastopajo še 
blagovno znamko VIKING iz Avstrije, 
v letu 2008 pa so v svoj prodajni asor-
timan vključili še ročno orodje fin-

skega proizvajalca FISKARS. Izdelke 
Stihl uvažajo iz še vedno družinske-
ga matičnega podjetja Andreas Stihl 
AG&Co.KG iz Nemčije, pa tudi iz ZDA, 
Brazilije, Švice in Avstrije. Prodajo na 
slovenskem trgu vršijo v skladu s pro-
dajno politiko matičnega podjetja in 
Skupine Stihl preko pooblaščenih in 
strokovno usposobljenih trgovcev s 
servisom. Glavnino pooblaščene ma-
loprodajne mreže tvorijo mala dru-
žinska podjetja, ki so strokovno uspo-
sobljena za svetovanje in prodajo teh 
kakovostnih izdelkov, pa tudi posa-
mezne Kmetijske zadruge. Družba 
Unicommerce svojo pozornost 
usmerja tudi k drugim projektom. 
Tako je z napravami STIHL opremila 
vzdrževalno ekipo planiške velikanke, 
Bike centra na Pohorju, logaškega reli 
poligona ter  oddelek gozdarstva in 
gozdarske mehanizacije Tehničnega 
muzeja Bistra.

VIKING je zeleni program blagov-
ne znamke STIHL. Vrtno orodje bla-
govne znamke VIKING, hčerinskega 
podjetja skupine STIHL iz Avstrije, se-
stavljajo kosilnice, prezračevalniki tra-
ve, vrtni drobilniki in motokultivatorji. 

Unicommerce d. o. o., 
Obrtniška ulica 21,  
1370 Logatec,  
E: info@unicommerce.si, 
www.unicommerce.si

Obiščite nas na sejmu Agra v Gornji Radgoni   
od 24. do 29. Avgusta 2013   

na našem  razstavnem prostoru Z2/2024. 

Vabljeni!

www.unicommerce.si

49



Julij 2013

V JUB Design Studiu so v juniju slovesno odprli prvo 
Energetsko pisarno Srca Slovenije, ki je nastala kot plod par-
tnerskega sodelovanja Občine Dol pri Ljubljani, družbe JUB 
in Razvojnega centra Srca Slovenije. Občanom šestih občin 
v območju Srca Slovenije bo tako ponujala brezplačno ener-
getsko svetovanje pri načinih gradenj in prenovi objektov, 
učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije ter jih seznanjala 
o aktualnih razpisih za sofinanciranje investicij.

Sašo Kokalj, predsednik uprave JUB-H, d. d., je na slove-
snosti ob odprtju pisarne poudaril: »V zadnjih nekaj letih po-
stopoma, vendar konkretno uresničujemo svojo strateško 
zavezo, da bomo našim kupcem vedno ponujali edinstvene 
celovite rešitve in pri tem ohranjali ter razvijali sodelovanje 
z okoljem, v katerem delujemo. Prav zato je naša usmerje-
nost v trajnostno gradnjo, energetsko varčnost in okoljsko 
odgovornost v zadnjem desetletju še toliko bolj izrazita. Z 
Občino Dol pri Ljubljani, s katero smo že pred leti vzposta-
vili plodno sodelovanje, se ponovno povezujemo na novem 
projektu, Energetski pisarni Srca Slovenije. Z brezplačnim 
svetovanjem, ki ga bo ponujala, bomo tako zagotovo raz-
veselili prebivalce občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri 
Litiji, Ivančna Gorica, Šentrupert in Mengeš, saj  bodo v na-
šem JUB Design Studiu odslej dobili vse potrebne informa-
cije, kako ravnati pri gradnji, prenovi in sanaciji objektov ter 
kako pridobiti subvencije za tovrstne naložbe.« 

Občina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z Razvojnim 
centrom Srca Slovenije začela projekt lokalne samooskrbe 
že pred leti in je pri nas prva občina, ki je podprla konkreten 

javno zaseben projekt o energetski oskrbi. Župan Primož 
Zupančič je ob odprtju pisarne pojasnil, da gre za uresni-
čevanje lani sprejetih zavez občinske uprave: »Konec leta 
2012 smo sprejeli Lokalni energetski koncept (LEK), ki po-
sebej izpostavlja načela energetske varčnosti in skuša pri 
stanovanjskih in javnih objektih premostiti ter odpraviti na-
pake potratne gradnje iz preteklosti. Ta koncept vključuje 
tudi vzpostavitev energetske pisarne v okviru naše občine. 
Skladno s tem smo poiskali tudi profesionalnega energet-
skega strokovnjaka, ki bo občanom nudil kakovostne infor-
macije in nasvete za varčno rabo energije pri gradnji ali ob-
novi objektov, stroške zanj pa bo krila naša občina. Veseli 
nas, da Energetsko pisarno odpiramo na sedežu družbe JUB, 
s katero že vrsto let izjemno dobro sodelujemo.« 

V Razvojnem centru Srca Slovenije poudarjajo, da želijo 
s svetovanjem občanom na območju Srca Slovenije pred-
vsem ozaveščati lokalno prebivalstvo, saj energetsko sve-
tovanje kljub smernicam, ki jih je predpisala država, pri nas 
doslej še ni zaživelo. Direktorica Aleksandra Gradišek je 
opozorila zlasti na pomembnost ravni kakovosti življenja 
prebivalstva in navedla, da njihov razvojni center v družbe-
no okolje prinaša  nove  razvojne rešitve, ki bodo v času, ko 
so potrebe po večanju energijske varčnosti še posebej izrazi-
te, ljudem še toliko bolj v korist: »Veseli nas, da je gospodar-
stvo prepoznalo pomen sodelovanja z Razvojnim centrom 
Srca Slovenije, saj sodelujemo z več kot 2.000 organizacija-
mi in posamezniki ter smo obenem povezani z 28 različni-
mi državami.« Dodala je še, da bodo občani Srca Slovenije 

V JUB DESIGN STUDIU  
ODPRLI PRVO ENERGETSKO  
PISARNO SRCA SLOVENIJE 

(Od leve proti desni) Prvo Energetsko pisarno Srca Slovenije so v JUB Design 
Studiu slovesno odprli Primož Zupančič, župan Občine Dol pri Ljubljani, 
Aleksandra Gradišek, direktorica iz Razvojnega centra Srca Slovenije, in 
Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB-H d. d.

Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB-H d. d., pri podpisu pogodbe 
o partnerskem sodelovanju
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na podlagi tega skupnega sodelovanja lahko koristili še do-
datne ugodnosti v obliki popustov pri nakupu izdelkov za 
ureditev fasad.

Energetska pisarna bo v prostorih JUB Design Studia v 
Dolu pri Ljubljani odprta vsak torek od 15. do 18. ure. V 
njej bo energetski svetovalec občanom ponujal brezplačne 
informacije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije ter 
jih opozarjal na aktualne razpise za sofinanciranje tovrstnih 
naložb. Interesenti bodo lahko izvedeli, kateri gradbeni ma-
teriali so primerni za gradnjo energijsko varčnih hiš, kako 
objekte izolirati in namestiti okna, izbrati primerno toplotno 
črpalko ter kako pridobiti subvencije, ki jih razpisuje država. 
V centru bodo organizirali tudi izobraževanja in delavnice 
ter praktične prikaze, ki bodo občanom še v dodatno pod-
poro in pomoč. 

Uradnemu odprtju Energetske pisarne Srca Slovenije se 
je poleg predstavnikov lokalnih skupnosti in strokovnih in-
stitucij pridružila tudi Petra Majdič, naša najuspešnejša slo-
venska smučarska tekačica vseh časov, ki jo je JUB podpiral 
ves čas njene nadvse uspešne športne kariere. Gostje so si 
ogledali še prostore Tehnološko raziskovalnega centra 
(TRC), ki ga JUB namenja razvoju in raziskavam na podro-
čju naprednih in inovativnih tehnologij za zaključne sloje v 
gradbeništvu, pa tudi izobraževanju ter praktičnemu uspo-
sabljanju uporabnikov izdelkov.

Podjetje JUB velja za vodilnega slovenskega proizva-
jalca notranjih zidnih barv in fasadnih sistemov. Usmerjeno 
je v ustvarjanje energijsko varčnih in kakovostnih rešitev na 
temo energetske obravnave objektov. Za večino svojih izdel-
kov je med prvimi slovenskimi proizvajalci pridobilo certifi-
kate skladnosti z evropskimi standardi kakovosti izdelkov in 
nacionalnimi tehničnimi predpisi, med njimi tudi nemškega, 
ki potrjuje visoko kakovost in nizko vsebnost nevarnih snovi. 

Razvojni center Srce Slovenije povezuje več kot 2.000 
organizacij in posameznikov ter skrbi za njihovo promoci-
jo in pomaga pridobiti sredstva za njihov razvoj. Povezuje 
okolje s podjetništvom in turizmom. Sodeluje v 20 različnih 
evropskih projektih s 160 partnerji iz 28 različnih držav, kjer 
skrbi za turizem, podjetništvo, kulturno dediščino, inovati-
vnost, lokalno samooskrbo, transport in mobilnost ter ak-
tivno staranje. V Srce Slovenije so vključene občine Dol pri 
Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Šentrupert 
in Mengeš.

Občina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z Razvojnim 
centrom Srca Slovenije začela projekt lokalne samooskrbe 
že pred leti, sedaj pa je prva občina, ki je podprla konkreten 
javno zaseben projekt o energetski oskrbi.

Razvojni center Srca Slovenije:  
Ana Savšek, , Kidričeva 1, 1270 Litija,  
E: ana.savsek@razvoj.si,  
T: 01 89 62 710, M: 051 312 310
JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,  
1262 Dol pri Ljubljani:  
Jelka Slatinšek, direktorica trženja,  
E: jelka.slatinsek@jub.eu, T: 01 5884 283
Kontakti za medije:  
Miša Hrovat, JUB – služba za odnose z  
javnostmi, E: misa@maga.si,  
T: 01 36 18 095, M: 041 619 616
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 
1262 Dol pri Ljubljani,  
mag. Rok Prevc, v.d. tajnika Občine  
Dol pri Ljubljani, T: 01/530 32 44,  
E: rok.prevc@dol.si

Slovesnega odprtja energetske pisarne v JUB Design Studiu se je udeležila 
tudi Petra Majdič. Z našo najuspešnejšo slovensko smučarsko tekačico 
vseh časov sta prijetno poklepetala Primož Zupančič, župan Občine Dol pri 
Ljubljani (v sredini), in Štefan Hoyer, predsednik nadzornega sveta družbe 
JUB-H d. d. (desno)                                     Fotografije: Mediaspeed, Sami Rahim
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Manjšo rabo energije lahko dosežemo z 
učinkovito rabo in izkoriščanjem obno-
vljivih virov. Sončna energija je namreč 
energija, ki je na razpolago brezplačno 
in obenem tudi ne onesnažuje okolja.
Sonce lahko v stavbah izkoriščamo na več 
načinov, najpogostejša je pasivna raba 
sončne energije, kjer sonce neposredno greje 
prostore skozi prozorne ali prosojne površi-
ne, kot so okna, stekleniki, fasade s prosojni 
izolacijo in podobno. Za pripravo vode, je v 
široki najbolj uveljavljeno neposredno ali 
aktivno izkoriščanje sončne energije, pri 
katerem uporabljamo sprejemnike sončne 
energije. Najbolj ekonomična izraba sonca je 
pridobivanje električne energije s pomočjo 
solarnih modulov, ki pretvarjajo sončno 
svetlobo neposredno v enosmerni električni 
tok. V primeru, da na streho postavimo 
solarne module lahko letno pridobimo 
do nekaj 100 kWh električne energije. 

 1. Sončno sevanje
Sončno sevanje, pod katerega razumemo izhajajoči 

energijski tok, ki pade na zunanji rob zemeljske atmosfe-
re znaša 1367 W/m2 (tako imenovana sončna konstanta). 
Sončno sevanje delimo v direktno oziroma neposredno in 
difuzno, kar skupaj predstavlja globalno sončno sevanje. 
Direktno sevanje prihaja v obliki žarkov direktno iz son-
ca, difuzno pa iz celotnega nebesnega svoda. Pri prehodu 
sončnih žarkov skozi atmosfero se del teh v plasteh ozona, 
ogljikovega dioksida, vodne pare, prahu absorbira in odbije 
nazaj vesolje, tako da dospe na površino zemlje maksimal-
no približno 1000 W/m2. Molekule teh plinov in prašni delci 
sevajo v vseh smereh energijski tok, ki ga imenujemo difu-
zno sončno sevanje, ter se veča z naraščajočo oblačnostjo. 
Z naraščajo oblačnostjo se veča delež difuznega sončnega 
sevanja v celotnem sevanju in doseže pri popolni oblačno-
sti lahko 100 %. razpolago v našem kraju. Na našem širšem 
področju RS sije sonce od 1600 do 2650 ur na leto, ter vpa-
de na 1 m2 površine med 1000 in 1400 kWh letno sončne 

energije. Večina te energije je na razpolago v času od apri-
la in oktobra, ko ogrevanje prostorov ni potrebno, le pribli-
žno 200 do 250 kWh pa je na voljo v zimskem času. Primer 
dnevnih vrednosti vpadlega sončnega sevanja je razvidno 
iz diagrama na sliki št.1.

Dnevne količine vpadle sončne energije se gibajo od 
nekaj desetink kWh/m2 pozimi v oblačnem vremenu, do 
več kot 5 kWh/m2 v sončnem poletnem dnevu. 

2. Prvi začetki in opis sistema
Fotoelektrični pojav je odkril francoski fizik Bequerel 

leta 1893. Leta 1954 so v ZDA v Bellovih laboratorijih pred-
stavili silicijevo sončno celico z izkoristkom 4 %. Prva upora-
ba sončnih celic je bila v vesoljski tehniki, leta 1958 so v ZDA 
izstrelili prvi satelit (Vanguard I), ki je kot izvor električne 
energije uporabljal sončne celice. Prvi sistemi z močjo več 
kot 100 kW so bili nameščeni v začetku osemdesetih, danes 
največji delujoči sistemi pa imajo moči nekaj MW.

Solarni moduli, (sestavljeni iz serijsko vezanih sončni ce-
lic), pretvarjajo sončno energijo neposredno v enosmerni 
električni tok. Sončni žarki padajo na površino sončnih ce-
lic. Na takšen način se sevalna primarna energija sonca pre-
tvarja v sekundarno visoko kvalitetno električno energijo. 
Preobrazba je direktna, brez vmesne preobrazbe v toplo-
tno in mehansko energijo. Zaradi delovanja sončnih žar-
kov na kristalno mrežo izbrane snovi se sprosti električni 

FOTOVOLTAIČNI SOLARNI 
SISTEMI

Slika št. 1
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Strokovnjaki v podjetju GIPO, vam bodo 

vse učinke ogrevanja predstavili 

v naprej in ponudili najboljšo 

celostno rešitev, ki bo dosegla 

najviše rezultate in s tem tudi 

največje prihranke.

OIC Hrpelje 4a | 6240 Kozina | T: +386 5 66 26 751
info@gipo.si | www.gipo.si
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Servisna mreža po vsej 
Sloveniji.

Moč čiste energije

naboj. Pri sevanju zadevajo svetlobni kvanti - fotoni čelno 
ploščo polprevodnika, se pri tem absorbirajo Zaradi tega 
se sprostijo elektronski pari, ki pa ostanejo zaradi notranje-
ga električnega polja ločeni in s tem povzročajo električno 
napetost. 

Število uporabljenih solarnih modulov je odvisno od 
energetskih zahtev uporabnika in od razpoložljive sončne 
energije (svetlobe). Akumulator shranjuje energijo, ko so jo 
proizvedli solarni moduli za čas, ko sončno sevanje ne za-
došča za potrebe delovanje sistema. Porabniki so električ-
ne naprave, ki delujejo v solarnem sistemu in se uporablja-
jo v povezavi z razsmernikom (pretvornikom), ki pretvarja 
enosmerno napetost akumulatorja v izmenično. Z njegovo 
pomočjo lahko uporabljamo običajne električne naprave, 
ki delujejo na omrežno napetost.

 Regulator povezuje solarne module, akumulator pa po-
rabnike, kot je prikazano na sliki št.2, obenem pa tudi ščiti 
akumulator pred prenapolnjenjem in prevelikim izpraznje-
njem. Zaradi nizkih napetostih tečejo v solarnih sistemih 
veliko večji tokovi kot v običajnih 220 V instalacijah.

3. Glavne komponente fotovoltaičnega 
solarnega sistema

3.1. Solarni moduli
Solarni modul je sestavljen iz sončnih celic, kjer s serij-

sko vezavo posameznih celic v dobimo višje napetosti (vsa-
ka silicijeva celica proizvede pri dobri osvetlitvi 0,4 V eno-
smerne napetosti).

Znanih je več vrst sončnih celic. Celice, kjer je čelna in 
osnovna plošča iz istega polprevodniškega materiala npr. 
silicija, so homogene sončne celice. Poznane so še hetero-
gene sončne celice in kovinske sončne celice, kjer je čelna 
plošča iz tanke kovine npr. Si/Al.

Glede na kristalno strukturo solarne celice delimo na:

 � monokristalne,
 � polikristalne,
 � amorfne.

V praksi se najpogosteje uporabljajo celice iz monokri-
stalnega silicija (črne monokristalne), ki so precej drage 
glede izdelave, izkoristek znaša 15 do 18 %.

 Polikristalne modre celice iz silicija so cenejše in imajo 
izkoristek med 12 in 14 %.

Amorfne silicijeve celice so najcenejše, imajo izkoristek 
5 do 8 %. Amorfni silicij zelo dobro absorbira sončno seva-
nje, debelina plasti na steklu je le nekaj milimetrov, kar tan-
ko plastne celice temno rjave barve zelo poceni.

Na električne karakteristike solarnega modula vpli-
va število solarnih celic v modulu. Vsaka celica pri dobri 
osvetlitvi proizvede približno 0,4 V enosmerne napetosti. 
Tako potrebujemo za sistem z 12 V svinčenim akumulator-
jem napetost polnjenja 13 V. Če se akumulator popolno-
ma sprazni, je potrebna napetost polnjenja približno 16 V, 
ker moramo še kompenzirati padce napetosti v instalaciji. 
Akumulator napolnimo z najmanj 33 zaporedno vezanimi 
solarnimi celicami, če uporabimo monokristalne celice. V 
primeru uporabe amorfnih solarnih celic potrebujemo za 
napolnitev 12 V akumulatorja najmanj 25 celic.

Električne karakteristike solarnega modula zavisijo od: 
Slika št. 2      Shema solarnega sistema
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 � površine solarnih celic, saj je električni tok odvisen od 
velikosti površine celic.

 � tehnologije izdelave celic (monokristalne proizvaja-
jo večji tok kot polikristalne, amorfne pa polovico manj kot 
monokristalne),

 � toplotne moči sončnega sevanja (z večanjem intenzi-
tete sončnega sevanja se veča tudi izhodni električni tok).

 � temperature modula (da ohranimo solarne celice hla-
dne, moramo pri montaži zagotoviti cirkulacijo zraka okoli 
modulov, zato proizvajalci podajajo karakteristike modulov 
pri temperaturi 25 °C ali tudi 28 °C,

 � valovne dolžine sončnega sevanja (pri siliciju znaša 
1,15mm). Sevanje z večjo valovno dolžino od mejne pov-
zroča le segrevanje solarne celice, pri manjših valovnih dol-
žinah od mejne pa se pojavlja višek fotonov, ki prav tako 
povzroča segrevanje celice, ne pa proizvodnje električnega 
toka. Zgornja meja pretvorbe sončnega sevanja s silicijevi-
mi celicami je približno 23 %. Z uporabo več slojnih celic je 
možno doseči izkoristek pretvorbe že preko 30 %, kar pa je 
zaenkrat doseženo le v raziskovalnih laboratorijih,

 �  oblike celic, ki naj bo takšna, da je vpliv delnega za-
senčenja majhen. 

V primeru, da imamo vgrajene takšne module, da lahko 
spreminjamo naklonski kot modula in ga obračamo proti 
soncu, je takšna izvedba zelo draga. Če pa dodatno upo-
rabljamo zrcala in zbiralne leče, ki povečujejo intenziteta 
sončnega sevanja preko 1000 W/m2, je slabost takšnega na-
čina, da lahko pride do pregrevanja celic in tako je potreb-
no dodatno hlajenje, kar tudi podraži izvedbo

Odlike dobrih modulov so tudi te, da so odporni na vre-
menske vplive (mraz, vročina, toča, slana, morski zrak) in 
imajo "počasno staranje" , kar pomeni, da znaša garantira-
na moč po petih letih še vedno 90 % začetne moči.

3.2. Regulatorji
Solarni polnilni regulator je osrednji del električne so-

larne naprave in ima nalogo regulirati polnjenje akumula-
torjev iz solarnih celic, preprečuje povratni tok, signalizira 
stanje akumulatorja. Stroški vloženi v nakup akumulatorja 
so smiselni, če akumulatorju zagotovimo polno življenjsko 
dobo, zato je primerno, da izvedemo ustrezno zaščito pred 
prenapolnjenjem in prevelikim izpraznjenjem .

Zaščita akumulatorja je izvedena na način, da regulator 
polnjenja odklopi sončne celice od akumulatorja, ko je do-
sežena maksimalna dopustna napetost in se s tem prepreči 
škodljiva prenapolnitev. V primeru, ko se akumulator pra-
zni in napetost akumulatorja pade pod dovoljeno spodnjo 
mejo, regulator izključi vse porabnike in s tem zaščiti aku-
mulator. Nekateri porabniki, kot halogenska žarnica, hladil-
nik, elektromotor, itd, zahtevajo ob vklopu kratkotrajni to-
kovni sunek, ki za trenutek zniža napetost akumulatorja. Da 
v tem primeru ne pride do nepotrebnega izklopa, je delo-
vanje zaščite zakasnjeno. Ko napetost po razbremenitvi in 

ponovnem napolnjenju naraste, se porabniki spet vključijo.
Glede na izvedbo regulatorje delimo linearne in 

stikalne.
Linearni ali enostopenjski regulatorji pa so lahko:
 �  serijski - izklopijo polnjenje, ko je dosežena končna 

polnilna napetost,
 � paralelni - uporabljamo jih pri majhnih solarnih sis-

temih, kjer so polnilni tokovi iz modulov manjši kot 20 A. 
Regulacijski del je sestavljen iz močnostnega tranzistorja, ki 
je vzporedno vezan z akumulatorjem. Pri slabši osvetljeno-
sti (ponoči) zaporna dioda prepreči povratni tok iz akumu-
latorja v modul. Sam način regulacije povzroča veliko od-
dajanje toplote, zato je potrebno poskrbeti za hlajenje in 
odvajanje toplote.

Stikalni regulatorji delujejo na principu, da izključijo 
določeno vejo polja solarnih modulov, ko polnilni tok na-
raste čez določeno vrednost. Uporabljajo se v večjih siste-
mih, moduli so izključeni toliko časa, dokler polnilni tok zo-
pet ne pade.

Novejši polnilni regulatorji imajo vgrajena že integri-
rana vezja, izdelana posebej za solarno tehniko. Regulatorje 
je možno priključiti na računalnik, delovanje in možne na-
paka pa spremljati na prikazovalniku. Regulatorji imajo 
vgrajeno tudi zaščito pred velikimi tokovi, napetostmi in 
temperaturami, napačno polariteto, kratkim stikom in di-
namično zaščito pred prenapolnjenjem in izpraznjenjem. S 

Slika št. 3    Regulacija polnjenja akumulatorja   
  za enojni solarni sistem
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20 let

vgrajenim programom lahko regulatorji stalno spremljajo 
napetosti pri polnjenju akumulatorjev in s tem tudi ohra-
njamo življenjsko dobo akumulatorjev. Možna je tudi avto-
matska prilagoditev napetosti z 12 do 24 V. 

Na sliki št.3 je prikazana vezava regulatorja oziroma re-
gulacija polnjenja v enojnem solarnem sistemu. 

3.3. Akumulatorji
V fotovoltaičnih sistemih uporabljamo akumulatorje za 

shranjevanje med dnevom pridobljene električne energije 
za kasnejšo rabo. Akumulator deluje v dveh režimih in sicer:

 � plitva praznjenja v sončnih dneh,
 � globoka praznjenja med obdobji slabšega vremena 

in pozimi.
Pri še tako dobro načrtovanem solarnem sistemu so ve-

dno njegov najšibkejši del akumulatorji, ki imajo tudi naj-
krajšo življenjsko dobo v celotnem sistemu. Zato je toliko 
bolj pomembno, da se odločimo za tehnologijo, ki nam bo 
zagotovila čim daljše in zanesljivo obratovanje sistema. Iz 
tega razloga so najprimernejše solarne baterije izvedene v 
»dryfit« tehnologiji. te baterije zelo primerne za občutljivej-
še naprave, ki delujejo v ekstremnih razmerah, na primer 
pogosti izpadi električne energije za več kot deset minut, 
kjer se klasične »standby« baterije lahko tako poškodujejo, 
da se zmanjša njihova življenjska doba na 10 % normalne 
življenjske dobe.. 

Prednost teh baterij je tudi,da nam  ni treba skrbeti za 
plinjenje, saj je izredno nizko, tako da lahko baterije po-
stavimo v bivalne prostore. Poleg tega jih lahko shranjuje-
mo pri temperaturi 20 ºC, do 24 mesecev brez dodatnega 
polnjenja, saj imajo izredno nizko stopnjo samopraznje-
nja. in dolgo življenjsko dobo. Solarne baterije delimo v tri 
skupine: 

 � za majhne solarne sisteme, v katerih opravijo baterije 
400 ciklov polnjenja in praznjenja po standardu IEC 896 T2. 
To so sistemi za počitniške hiše z nekaj lučmi, za signaliza-
cijsko opremo, itd. Kapaciteta znaša od 6,6 Ah do 230 Ah. 

 � za srednje solarne sisteme, v katerih baterije opravi-
jo 1200 ciklov polnjenja in praznjenja po standardu IEC 896 
T2. To so sistemi za večje počitniške hiše (TV, radio), za ja-
drnice, merilne postaje itd . Kapacitete znaša  od 60 Ah do 
240 Ah. 

 � za velike solarne sisteme, v katerih baterije opravijo 
1600 ciklov polnjenja in praznjenja po standardu IEC 896 
T2. To so sistemi za solarne postaje, radio in telekomunika-
cije, vetrne in solarne elektrarne. Kapaciteta znaša od 240 
Ah do 3500 Ah 

Kapaciteta se pri vseh treh tipih solarnih baterij izraža 
pri 100 h praznjenja (C100). 

Solarnim baterijam dodajajo v nasprotju z drugimi bate-
rijami v dryfit tehnologiji fosforno kislino (odstotek je v od-
visnosti od debeline plošč), ki omogoča bateriji praznjenje 
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in polnjenje pri nizkih tokovih in ohranja dolgo življenjsko 
dobo baterij Solarne baterije  za male in srednje sisteme so 
sestavljene iz mrežastih plošč in izdelane v obliki 12 V blo-
kov, medtem ko so solarne baterije za večje sisteme sesta-
vljajo plošče, izdelane pa so v obliki 2 V celic, ki jih potem 
glede na želeno napetost sestavimo v zaključeno enoto. 

3.4. Električna instalacija v fotovoltaičnih 
solarnih sistemih

Zaradi nizkih napetosti (12 do 14 V) tečejo v sistemih 
veliko večji tokovi, zato je so potrebni za solarne sisteme 
večji preseki električnih vodnikov, kot to velja za enako 
moč pri napetosti 220 V. Prav tako je pomembna polarite-
ta priključkov.V praksi se uporabljajo kabli z več izoliranimi 
vodniki in izolirane žice, položene v cev.

Dopustna izguba napetosti v 12 V sistemih je lahko med 
solarnimi moduli in regulatorjem do 3 %, med regulator-
jem in akumulatorjem do 1 % in med regulatorjem in po-
rabniki do 7 %.

Presek vodnika Žice, položene v cevi Kabli

Življenjska doba pri 5% praznjenju 23 let 58 let

1,5 mm2 16 A 20 A

2,5 mm2 21 A 27 A

4 mm2 27 A 36 A

6 mm2 35 A 47 A

10 mm2 48 A 65 A

16 mm2 65 A 87 A

Preseke (debeline žic) določimo tako da:

 � se preveč ne segrevajo in ne pride do vžiga,
 � ne povzročijo prevelike izgube napetosti,
 � nimajo prevelike upornosti, kajti običajna instalacijska 

varovalka mora ob kratkem stiku hitro pregoreti (pri izraču-
nanem toku mora pregoreti najkasneje v 1 sekund).

Nizka napetost nas ne seme premotiti, zato ne smemo o 
pozabiti na varnost. K dobri varnosti prispevajo:

 � dobro izolirani vodniki,
 � brezhibni spoji žic,
 � zadostni preseki vodnikov,
 � varovanje z varovalkami ali odklopniki, prilagojenimi 

preseki vodnikov,
 � varovalka na priključku akumulatorja,
 � pravilna namestitev akumulatorja (temperatura od 0 

do 30 °C, zračnost, preprečen dostop otrokom),
 � vtičnice in vtiči morajo biti takšne izvedbe, da jih ne 

moremo zamenjati z vtičnicami za 220 V napetost,
 � ozemljitev ali povezava s strelovodno napeljavo.

3.5. Merilni sistemi v fotovoltaičnih  
solarnih sistemih

Da dobimo podatke o delovanju solarnega sistema, 
med regulator in akumulator vežemo ampermeter in volt-
meter. Ampermeter podnevi kaže tok, ki teče iz solarnih 

modulov v akumulator, zvečer pa kaže tok porabnikov 
(v primeru istočasnega polnjenja in porabe pa kaže razli-
ko toka, ki teče v akumulator in iz njega). Iz prikazane na-
petosti, ki jo kaže voltmeter, lahko ocenimo napolnjenost 
akumulatorja.

4. Možnosti uporabe fotovoltaičnih  
sistemov

Kjer iz kakršnih razlogov nimamo možnosti za oskrbo z 
električno energijo iz javnega električnega omrežja, bodisi 
da gre za objekte ali vozila (navtika, cestne avto hiše) lahko 
postavimo manjše fotovoltaične sisteme. Pri nas najdemo 
takšne sisteme najpogosteje v planinskih postojankah, pro-
metni signalizaciji. S temi sistemi pa lahko z elektriko oskr-
bujemo tudi druge zahtevnejše porabnike, kot so teleko-
munikacije, alarmne iN signalizacijske naprave na letališčih 
in pristaniščih ter podobno. Z enostavnimi sistemi pa lahko 
poskrbimo na primer za razsvetljavo vikendov, vrtnih lop 
ter kot dodaten vir električne energije na osamljenih objek-
tih v hribih oziroma na odročni lokacijah.

Za potrebe gospodinjstva so najzanimivejši manjši sis-
temi, (svetilke, črpalke za črpanje vode ali centralno kurja-
vo, hladilnik, TV). Porabnike je možno priključiti direktno 
(preko regulatorja), če gre za izvedbe z 12 V napajanjem, ali 
pa preko razsmernika (pretvornika), če gre za porabnike, ki 
so priključeni na izmenično omrežno napetost.

Večji sistemi so lahko povezani tudi z električnim omrež-
jem, kamor bi lahko oddali višek električne energije. Shema 
sistema povezanega z električnim omrežjem je prikazana 
na sliki št.4.

Na regulator lahko priključimo porabnike, ki so deklari-
rani za nazivno napetost 12 ali 24 V.

Zaradi visokih cen razsmernikov (pretvornikov) je pri 
manjših sistemih ceneje uporabljati porabnike za enosmer-
ni tok (kjer je to seveda možno), kot pa razsmernike, ki so 
najpogosteje najdražji del sistema.

V primeru, ko se odločamo za fotovoltaične solarne mo-
dule, je pomembno, da izberemo primerno lokacijo (streha, 
zid, tla) ter da je solarni modul čimbolj izpostavljena sonč-
nim žarkom.

Pred nakupom fotovoltaičnega sistema moramo tudi 
vedeti, kakšni porabniki bodo nanj priključeni, zato mora-
mo izračunati potrebno priključno moč porabnikov, dolo-
čiti režim porabe (celodnevno, samo zvečer, ob vikendih).

Za praktični primer poglejmo vikend, ki ga obiskujemo 
od marca do oktobra, solarni moduli so nagnjeni za 40 sto-
pinj proti vodoravni površini. 

Iz tabele porabnikov izberemo najbolj potraten mesec 
(npr. oktober) ter izračunamo in določimo:

 � moč porabnikov (svetilke, radio, črpalka, TV ) …160 W
 � poraba toka na mesec………………………….. 270 Ah
 � akumulator……………… 12 V in 150 Ah
 � mesec z najmanj energije: …………oktober, 100 ur

56



Julij 2013

20 let

NOVONOVO
KOTLI NA PELETE

Skupaj s drugimi strokovnjaki za kotle smo razvili kotel na pelete, tip PP 27A.
Kotel je opremljen z avtomatskim čiščenjem toplotnega izmenjevalca in 
avtomatskim odstranjevalcem pepela iz kurišča. 
Dimenzijsko je primeren tudi za manjše prostore.
Na vrhu zalogovnika za pelete je tudi kovinska rešetka za lažje polnjenje. 
Vrečo s peleti med polnjenjem lahko položimo na rešetko.
Primeren je za centralno ogrevanje objektov s površino od 80 m2 do 400 m2.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE KOTLA TIP PP 27A:

termična moč od 7,5 kW do 26,5 kW

izkoristek 90,8 %

zalogovnik za pelete cca. 180 kg

volumen vode v kotlu cca. 85 l

dimenzije (V x Š x G) 1493 mm x 1000  mm x 775 mm

Proizvajalec:  
PETRIČ d.o.o.  
Ajdovščina - Slovenija
Blagovna znamka:  
MADE By Petrič
Tip kotla: PP 27A

t: +386(0)5 36 59 000  
e-mail: petric@petric.si 
www.petric.si

Subvencija Eko sklada.

 � faktor poslabšanja (nagib modula 30 °, senca od 9. do 
10 ure, staranje modula) f = 0,77

 � število ur polne moči Tmax = 0,77 x 100 = 77 ur
 � skupni tok solarnih modulov Im = 270/77 = 3,59 A
 � solarni modul 50 W, ki daje tok 3,3 A
 � število solarnih modulov n = 1 (3,59/3,3 = 1,08)

Približna cena zgoraj navedenega fotovoltaičnega so-
larnega sistema skupno s akumulatorjem in regulatorjem 
znaša približno200.000 do 250.000 SIT.

5. Prihodnost fotovoltaičnih sistemov
V prihodnosti se pričakuje, da bodo fotovoltaični siste-

mi postali eni od stebrov obnovljivih virov energije, čeprav 
bomo še nekaj časa odvisni od zemeljskega plina, olja, pre-
moga in jedrske energije. Pri vključitvi v velika omrežja je 
fotovoltaika še daleč od gospodarnosti. Drugače je pri ma-
lih naseljih, ki se razvijajo v mesta. Več kot dve milijardi ljudi 
ni priključeno na električna omrežja. V prihodnosti se zato 
predvideva, da oskrbo z električno energijo, lahko tem lju-

Slika št. 4    Shema sistema povezanega z javnim električnim omrežjem
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dem omogočijo le obnovljivi viri, ki bodo znatno cenejši kot 
priključitev na že instalirana omrežja. Leta 2002 je celotna 
industrija fotovoltaike proizvedla približno 560 MWp foto-
voltaičnih modulov ( Wp - maksimalna moč solarnega mo-
dula ob standardnem sončnem obsevanju 1000 W/m2).

Slika št. 5   Globalni tržni volumen in razvoj cen do leta 2010

Zadnje raziskave uglednih institucij kažejo, da bo po 
letu 2010 letno povpraševanje po fotovoltaičnih sistemih 
med 1500 in 2000 MW. Računa se, da bo letni tržni delež 
okoli 22 %, kar je razvidni iz slike 5.

Tudi Evropa noče zaostajati, saj je Evropska skupnost 
v Beli knjigi zapisala še višje stopnje rasti. Do leta 2010 se 
načrtuje instaliran učinek 3000 MW, kar znaša 30 % letno 
rast. Da bo to možno doseči, so bodo morali stroški izdela-
ve sončni celic znatno zmanjšati, zato veliko podjetij že ak-
tivno sodeluje pri razvoju in optimiranju silicijeve celice, na 
razvoju tanko plastne celice ter pri razvoju pigmentne celi-
ce, na bazi rutenija (tako imenovane "nano" solarne celice). 
Veliko sodelujočih podjetij je že doseglo visoko avtomati-
zacije proizvodnje celic z letno kapaciteto 15 do 25 MW.

Nobenega dvoma torej ni, da prihodnost pripada obno-
vljivim virom energije, ki naj bi do sredine tega stoletja že 
pokrivali okoli 50 % svetovne potrebe po energiji.

(BG)

Viri:
katalogi , proizvajalcev fotovoltaičnih sistemov,

The World PV Market To Year 2010

Alternativne ali obnovljive vire je 
človek uporabljal že pred industrijsko 
dobo, zato pravzaprav ne predstavlja-
jo nič novega, spremenila se je le nji-
hova uporaba. V nasprotju z neobno-
vljivimi viri, to so fosilna goriva, ki se 
nahajajo v naravi v omejeni količini, so 
obnovljivi viri zmerom na razpolago in 
mogoče je pričakovati, da se bo njiho-
va energija izrabljala v nedogled. Na 
splošno lahko rečemo, da so obnovljivi 
viri pomebni zato, ker posledično pri-
pomorejo k zmanjšanju vsebnosti CO2 

in k manjši odvisnosti od fosilnoh goriv. 
 Obnovljivi viri so primerni energet-

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
- POMEN IN TRAJNOSTNI  
RAZVOJ V EU

Obnovljivi viri energije
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Gorilnik na pelete - K25 je  slovenski proizvod, njegovo kurišče je litoželezno - (GUS 6mm). 
Gorilnik je potrebno čistiti vsakih 7 do 10 dni, odvisno od kakovosti peletov, njegovo moč je 
ročno  nastavljiva  in sicer od 15 do 50 kw s pomočjo regulatorja (potencimeter). Voden je pre-
ko elektronike, ki je prav tako plod slovenskega znanja. Voden je preko fotocelice, zaščita proti 
vžigu pa je zagotovljena s pomočjo vročinskega bimetala (zaznavanje prekomerne temperatu-
re gorilnika). V naši ponudbi lahko najdete tudi manjše gorilnike, ki so primerni za peči  na kuril-
no olje. Obe vrsti gorilnikov  sta z avtomatskim čiščenjem, lahko pa jih montiramo na vse vrste 
peči.  Izdelujemo tudi peči na pelete in drva, vgrajujemo kamine in prodajamo kaminske vložke.

info@bengson.si 
www.bengson.si
041  661 993

Zraven gorilnikov, ki vam jih montiramo, vas 
oskrbujemo tudi s kvalitetnimi peleti. Nudimo 
pa tudi zaposlitev in sicer iščemo  montažerje 
in prodajalce gorilnikov ter peči.

BENGSONBENGSON

ski viri, ki jih je človek znal izkoriščati 
že v davni preteklosti, postajajo v 
zadnjem času vse bolj zanimivi, saj se 
obnavljajo in so tudi ekološko spreje-
mljivi. Med nje prištevamo:

 � Sončna energija
 � Hidroenergija
 � Geotermalna energija
 � Vetrna energija
 � Energija plime in oseke
 � Bioenergija (lesna biomasa, bio-

plin in deponijski plin)
Nekateri sem štejejo tudi jedrsko 

energijo, ker je samo pridobivanje 
energije okolju nenevarno, vendar pa 
so sporni jedrski odpadki. Alternativni 
viri bi do leta 2020 lahko v najugodnje-
šem primeru zadostili 12% svetovne 
porabe, kar je v primerjavi z danes iz-
rabljeno jedersko energijo zanemarlji-
vo. Z nafto  zagotovimo približno 50% 
svetovnih potreb po energiji, OVE so 
zastopani v 10%. 

Za OVE je značilna neomejena 
trajnost in velik potencial energije. 
Nastanejo pa iz treh glavnih primar-
nih izvorov:

 � Toplote, ki iz notranjosti Zemlje 
prihaja proti površju in jo imenujemo 
geotermalna energija

 � Planetarne energije Lune in 
Sonca, ki s kinetično energijo Zemlje 
povzroča periodično nastajanje plime 
in oseke.

 � Sončnega sevanja, ki ga oddaja 
Sonce in ga lahko spremenimo v to-
ploto ali elektriko, v naravi pa povzroča 
nastanek vetrov, valov, vodne energije 
in biomase. 

Splošne prednosti  
obnovljivih virov 

 � Zmanjšanje odvisnosti uvo-
za energije in povečanje energetske 
varnosti

 � Kvaliteta okolja se z uporabo 
OVE izboljšuje, saj pridonese k zmanj-
šanju emisij toplogrednih plinov

 � Spodbujajo zaposlenost in ra-
zvoj podeželja

 � Energija, pridobljena iz OVE, po-
staja cenovno konkurenčna fosilnim 
gorivom

Zaradi obnovljivosti virov naj bi 
bila v prihodnje ta energija cenejša v 
primerjavi z energijo, pridobljeno iz 
fosilnih goriv.

Splošne slabosti  
obnovljivih virov

 � Časovna spremenljivost moči in 
energije virov

 � Samo nekatere vire je možno 
shraniti z običajnimi sistemi, ki bi nam 
omogočili rabo energije, ko jo potre-
bujemo. S temi sistemi lahko shrani-
mo toploto oceanov in biomaso. Za 
ostale obnovljive vire shranjevanje v 

običajnih sistemih ne pride v poštev, 
kar zmanjšuje učinkovitost in podraži 
njihovo izkoriščanje. 

 � Za obnovljive vire je značilna 
tudi nizka gostota moči. Zaradi tega 
morajo biti naprave pri enaki imenski 
moči precej večje od naprav, v katerih 
se uporablja fosilno ali jedrsko gorivo.

Pomen uporabe OVE in 
njihovi učinki

Obnovljivi viri energije so sestavni 
del boja Evropske unije proti podneb-
nim spremembam, obenem pa prispe-
vajo h gospodarski rasti in ustvarjanju 
novih delovnih mest ter povečujejo 
energetsko varnost.  V skladu s pod-
nebno- energetskim svežnjem, kot ga 
je 23. januarja 2008 sprejela Evropska 
komisija, naj bi do leta 2020 delež 
obnovljivih virov energije dose-
gel 20% v končni porabi energije 
in 10% za uporabo biogoriv v pro-
metu v EU, ki ga je prav tako potreb-
no doseči do leta 2020 in velja enako 
za vse države članice. Obnovljivi viri 
energije zadevajo tri področja: elek-
trična energija, ogrevanje in hlajenje 
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ter promet. Od posamezne države 
članice je odvisno, kako se bo odloči-
la porazdeliti povečanje uporabe ob-
novljive energije v vsakem od teh sek-
torjev, da bo dosegla zastavljene cilje. 

Prednosti uporabe obnovljivih vi-
rov energije se kažejo  v pozitivnem 
učinku na podnebje in stabilnosti v 
dobavi energije ter dolgoročni go-
spodarski koristi. Evropska komisija 
ocenjuje, da bo doseganje zastavlje-
nih ciljev v podnebno- energetskem 
svežnju do leta 2020 pomenilo: 

 � zmanjšanje emisij CO2 v višini 
600 do 900 milijonov ton letno;

 � zmanjšanje porabe fosilnih go-
riv za 200 do 300 milijonov ton letno;

 � zmanjšanje odvisnosti EU od 
uvoženih fosilnih goriv in s tem po-
večanje stabilnosti dobave energije 
v EU;

 � večje spodbude za razvoj viso-
ko- tehnoloških industrij z novimi go-
spodarskimi priložnostmi in delovni-
mi mesti.

Uporaba obnovljivih virov energi-
je je dolgoročna investicija in njihova 
vpeljava v gospodarske panoge naj bi 
predvidoma stala od 13 do 18 milijo-
nov evrov. Pozitivni učinki pa ne bodo 
le v okoljskem smislu, temveč bo hkra-
ti znižala tudi cene obnovljive energi-
je. Naraščujoče in nestabilne cene naf-
te ter zamisel o vsevečji uporabi OVE 
je vse bližje realnosti. Vlaganja v traj-
nostno energijo so se povečala sko-
raj za 50%, razvoj v tej smeri pa se bo 
samo še nadaljeval. Toda uporaba 
obnovljivih virov energije ne pri-
naša le novih gospodarskih prilo-
žnosti, temveč tudi nova delovna 
mesta. Obnovljiva energija v EU tre-
nutno nudi približno 350.000 delov-
nih mest. Zaposlitvene možnosti so 
raznovrstne in segajo od visoko-teh-
noloških do vzdrževalnih del ter del v 

kmetijstvu, na primer pri proizvodnji 
biomase, predelava lesa, biogoriva…

Potencialni ukrepi  
Evropske energetske 
politike

Predlogi o prihodnosti evropske 
energetske politike se običajno obrav-
navajo v naslednjih tematskih sklopih:  

 � Notranji energetski trg 
 � Solidarnost med državami čla-

nicami in zanesljivost dobave nafte, 
plina in električne energije 

 � Dolgoročna zavezanost zmanj-
šanju emisij toplogrednih plinov in 
sistemu trgovanja z emisijami 

 � Energetska učinkovitost 
 � Energija iz obnovljivih virov 
 � Energetska tehnologija 
 � Fosilna goriva prihodnosti z 

nizkimi emisijami CO2 
 � Prihodnost jedrske energije 
 � Mednarodna energetska 

politika 

Notranji energetski trg
Odprtimi in konkurenčnimi ener-

getskimi trgi sovpadajo s cilji trajno-
stne, konkurenčne in varne energije. 
Odprti trg, konkurenčnost in odso-
tnost protekcionizma bodo okrepili 
EU in ji omogočili, da se učinkoviteje 
spopade s svojimi energetskimi izzi-
vi. Enoten konkurenčen evropski trg 
z električno energijo in plinom bi zni-
žal cene, izboljšal varnost oskrbe ter 
povečal konkurenčnost, ki posledično 
prispeva k učinkovitejši rabi energije. 
Prav notranji energetski trg je bistven 
za premagovanje energetskih izzivov, 
s katerimi se sooča EU: 

Konkurenčnost: 
 � odpiranje energetskih trgov bo 

prineslo koristi porabnikom in gospo-
darstvu kot celoti, ter bo hkrati spod-

bujalo naložbe v proizvodnjo čiste 
energije in energetsko učinkovitost, 

 � ublažiti vpliv višjih mednaro-
dnih cen energije na gospodarstvo in 
državljane EU ter 

 � ohraniti vodilni položaj EU na 
področju energetskih tehnologij.

Trajnost: 
 � razvijati konkurenčne obnovlji-

ve vire energije in druge vire ter nosil-
ce energije z nizko vsebnostjo ogljika, 
zlasti alternativna transportna goriva,

 � zmanjšati povpraševanje po 
energiji znotraj Evrope ter

 � usmerjati skupna prizadevanja 
za zaustavitev podnebnih sprememb 
in za izboljšanje lokalne kakovosti 
zraka. 

Zanesljivost oskrbe: 
 � obravnavati naraščajočo odvi-

snost EU od uvožene energije s celo-
vitim pristopom, s katerim bi zmanj-
šali povpraševanje, diverzificirali 
mešanico energetskih virov EU z ve-
čjo rabo domače in obnovljive energi-
je ter spremenili načine in poti oskrbe 
z uvoženo energijo,

 �  oblikovanje okvira, ki bo spod-
budil zadostne naložbe za kritje nara-
ščajočega povpraševanja po energiji,

 � boljše opremljenosti EU za ob-
vladovanje nujnih primerov,

 � izboljšanja razmer za evropska 
podjetja, ki si prizadevajo za dostop 
do svetovnih virov, in 

 � zagotovila, da bodo imeli vsi 
državljani in podjetja dostop do 
energije.  

Nacionalni trgi za plin in električ-
no energijo so bili v preteklosti znotraj 
EU ločeni, dobava in distribucija pa sta 
bili v rokah monopolistov. Evropska 
skupnost je sprejela vrsto ukrepov za 
vzpostavitev notranjega energetske-
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HTZ Velenje, I.P.,d.o.o. izvaja storitve v gradbeništvu, energetiki in na področju elektro - strojnih instalacij. 
Skrbimo za stalno izobraževanje zaposlenih, varno delo, varovanje okolja in smo usmerjeni v energetsko 
varčno gradnjo ter poslovanje.

S širokim spektrom delovanja pokrivamo:

 � elektro - strojno vzdrževanje energetskih naprav in objektov
 � energetsko sanacijo zgradb,
 � energetsko varčno gradnjo,
 � obnovo in gradnjo objektov,
 � energetsko analizo objektov, elaborate gradbene fizike,
 � električne meritve,
 � splošne in srednje napetostne elektroinstalacije

ga trga z namenom zagotavljanja de-
janske izbire vsem potrošnikom v EU, 
podjetjem, novih poslovnih priložno-
sti in več čezmejnega trgovanja. Tako 
EU spodbuja konkurenčnost s sredstvi 
za povezovanje izoliranih omrežij in 
za izboljšave čezmejnih povezav, tako 
znotraj EU, kot tudi z državami dobavi-
teljicami. S pravili enotnega energet-
skega trga je vsem dobaviteljicam za-
gotovljen dostop do distribucijskega 
omrežja in cevovodnega omrežja dr-
žav EU. Danes so energetski trgi odprti 
za konkurenco, nacionalne meje ener-
getskih trgov pa izginjajo. Kljub veli-
kemu napredku na področju vzposta-

vitve konkurenčnega trga, je dela še 
veliko. Številni trgi ostajajo še vedno 
nacionalni, ponekod pa prevladujejo 
tudi monopoli.  

Solidarnost med državami 
članicami in zanesljivost 
dobave nafte, plina ter 
električne energije

Celo pri dosegu ciljev energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov bo-
sta nafta in plin še vedno zadovolje-
vala več kot polovico potreb EU po 
energiji, odvisnost od uvoza pa bo 
ostala visoka v obeh sektorjih (več 
kot 90 % za nafto in približno 80 % 
za plin v letu 2030).Notranji energet-
ski trg pa povečuje soodvisnost držav 
članic pri dobavi energije, tako ele-
ktrične energije, kot tudi plina. Brez 
pomembnega tehnološkega prodora 
bo nafta še naprej prevladovala tudi 
v prometu. Varnost dobave teh goriv 
še vedno ostaja bistvenega pomena 
za gospodarstvo EU. Pomembna je 

predvsem dolgoročna varnost oskr-
be, kar pomeni, da EU ni odvisna od 
manjšega števila držav,  sodelovanje 
na področju naložb in prenosa teh-
nologije z državami dobaviteljicami 
energije.  EU tako goji ploden odnos 
s svojimi dobaviteljicami, tako notra-
njimi (Norveška) kot zunanjimi (Rusija 
in Alžirija). Kljub dobremu sodelova-
nju pa EU spodbuja razvejanost virov, 
dobaviteljev, prevoznih poti in na-
čina prevoza. Pomembna pa je tudi 
solidarnost med državami v primeru 
energetske krize.  

Zanesljivost dobave energije je 
moč spodbujati na različne načine:

 � Potrebni so ukrepi razvejanosti 
oskrbe, (to velja za države članice, ki so 
popolnoma odvisne od enega same-
ga dobavitelja plina). Potrebno je raz-
viti dobavo plina iz novih regij, vzpo-
staviti nova plinska vozlišča v srednji 
Evropi in Baltskih deželah, bolje izko-
ristiti strateške možnosti skladiščenja 
in omogočiti izgradnjo novih termina- 

Nadaljevanje na 64. strani
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Dragi bralci, oglaševalci, člani Sekcije in vsi tisti, ki jih za-
nimajo prispevki revije Energetik, najprej se vam zahvalju-
jemo za zvestobo ter podporo reviji. Upam, da bomo tudi 
v bodoče tako uspešno sodelovali. Ob 20.letnem jubileju 
delovanja Sekcije smo pripravili anketo, s katero bi radi pre-
verili zadovoljstvo naših bralceh in upoštevali morebitne 
predloge ter kritike. Vljudno vas prosimo, da izpolnite an-
keto, ki jo najdete v majski številki revije Energetik in nam 
jo po pošti pošljete v naše uredništvo na naslov Območna 
Obrtno-Podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 
2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov leonida.
polajnar@ozs.si.

1. Osebni podatki:

Ime in priimek:

Naslov:

Podjetje:

Poklic:

Kontakt (telefon, e-mail):

2. Ali redno spremljate revijo Energetik?
DA
NE
OBČASNO

3. Kakšen je Vaš splošen vtis o reviji Energetik?

DOBER

ODLIČEN

SLAB

NEOPREDELJEN

4. Kako bi ocenili revijo Energetik z ocenami od 1 do 5?
1    2    3    4    5

5. Kaj so Vaše priljubljene vsebine revije Energetik?

Predstavitve podjetij in njihovih izdelkov

Predstvitve novosti s področja energetike

Strokovni članki

Reportaže dogodkov

Intervjuji

Okoljevarstveni članki

Obvestila s področja energetike

Križanka

Drugo (navedite prosim)

6. Ali kaj pogrešate v reviji Energetik?
NE
DA  (navedite prosim)

7. Ali obstaja tematika, ki jo izključno berete v reviji 
Energetik?
NE
DA  (navedite prosim)

8.  Ali obstaja kakšno področje, ki bi ga želeli razširiti, 
dopolniti, izboljšati v reviji Energetik?
NE
DA  (navedite prosim)

9. Vam je všeč celostna grafična podoba revije?
DA
NE
NEOPREDELJEN

10. Ali kaj pogrešate  v reviji Energetik? Je kakšno po-
dročje, ki ga v reviji ni in bi ga želeli?
NE
DA  (navedite prosim)

11.  Imate še kakšne konkretne predloge, mnenje 
ali kritiko glede revije Energetik?
NE
DA  (navedite prosim)

12. Boste še naprej spremljali revijo Energetik?
DA
NE
OBČASNO
NE VEM

13. Kako bi s končno oceno opredelili revijo Energetik 
in delo Sekcije SIEM?
1   2   3   4   5   

Najlepša hvala za Vašo pozornost!
Želimo Vam obilo uspeha!

Revija

ANKETA- REVIJA ENERGETIK
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20 let

VZDEVEK 
SLIKARJA 

JOŽETA 
HORVATA

STARO IME 
ZA MESEC 

JULIJ

ZAJČEVO 
MLADINSKO 

DELO

NAŠ 
PISATELJ 
(JANKO)

BAJESLOVNI 
LETALEC

OLGA 
MEGLIČ

DETERGENTPROSTOR 
ZA REJO 
DIVJADI

KALUP

NAŠ 
EKONOMIST

ROKO-
DELSTVO

NAŠA 
PLAVALKA 

(MAJA)

TRIK, 
PREVARA

PREBIVALEC 
IRSKE

KONJENIŠKI 
NOMADI

TANKA 
KOŽICA, LEV

ČAČKA

NAŠA 
IZVIRSKA 

VODA

NAPAD, 
NASKOK

ORAČ 
(ZASTAR.) ČAST

JOŽE 
POTRČ

MEDVED

PODSTAVEK 
ZA KRSTO

BRAZILSKI 
NOGOMETAŠ

PEVKA 
(KARMEN)

ČEHOV 
ANTON

POREKLO 
IZVOR

STENA

TELESNI 
KONTAKT

ZMERJANJE 
(ZASTAR.)

SPRAVA

VRSTA 
LESA

POLNA 
PEST

POVRTNINA

NAŠ 
ČASOPIS

ANTIČNO 
RAČUNALO

PIKANTNA 
OMAKA

OBVEŠČE-
VALNI 

CENTER

DEL GOBE, 
KOCEN

POLJSKA 
REKA

ŽREBALEC 
(ZASTAR.)

NAŠ TV 
NOVINAR 
(MATJAN)

DRŽAVA V 
JUŽNI 

AMERIKI
ZRAK BLAGAJNA

MODEL 
NISSANA
MESTO V 

ITALIJI

19

19

Nagradna križanka št. 20

Vpišite nagradno geslo

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

1. nagrada : Enkratna objava oglasnega sporočila v reviji Energetik v   
 velikosti enega stolpca 50 x 30 mm.

2. nagrada: Enkratna objava oglasnega sporočila na spletni strani  
 revije Energetik v velikosti oglasne pasice 120 x 60 px. 

3. nagrada: Objava malega oglasa v reviji Energetik 

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite najkasneje do 15. 08. 
2013 na naslov:  
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA  
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

1.nagrada 
SREČKO IVANČIČ, 

GLAVNI TRG 1
2000 MARIBOR

2.nagrada
ROMAN TUŠEK, 

REKA 
3270 LAŠKO

3. nagrada
ANDREJ REMIC
FARČNIKOVA 56

1410 ZAGORJE OB SAVI

Prejemniki  
nagrad 19. nagradne 
križanke  
revije Energetik.

Rešitev nagradne križanke št. 19 iz prejšnje številke: REVIJA ENERGETIK PRAZNUJE

Velja za člane sekcije  
energetikov-instalaterjev OOZ,  
ob izžrebu in pravilni rešitvi nagradne 
križanke številka 19.
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lov za utekočinjeni zemeljski plin. 
 � Nadgradnja strateških mehaniz-

mov EU za zaloge nafte. 
 � Oblikovanje medsebojne pove-

zave električnih omrežij in zavezujo-
če, izvršljive standarde zanesljivosti. 

Dolgoročna zavezanost 
zmanjšanju emisij  
toplogrednih plinov in  
sistemu trgovanja z  
emisijami v EU

EU je v strateškem pregledu ener-
getske politike sklenila, da doseže 30 
% zmanjšanje emisij toplogrednih pli-
nov v razvitih državah do leta 2020, v 
primerjavi z letom 1990. Poleg tega 
morajo biti leta 2050 emisije toplogre-
dnih plinov zmanjšane do 50 % glede 
na leto 1990, kar je 60 do 80 %  zniža-
nje emisij v industrijskih državah do 
leta 2050. V vsakem primeru, torej tudi 
ob odsotnosti mednarodnega dogo-
vora, pa se je EU zavezala, da dose-
že najmanj 20 % zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020. 
Sistem trgovanja z emisijami je in 
ostaja ključni mehanizem spodbuja-
nja zmanjševanja emisij ogljika in ga 
je mogoče uporabiti kot podlago za 
mednarodna prizadevanja v boju pro-
ti podnebnim spremembam. 

Program ukrepov  
energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitostj je najbolj 
bistven element v evropski energetski 
politiki, saj ima potencial, da prispeva 
k doseganju trajnosti, konkurenčno-
sti in zanesljivosti oskrbe ter dobave. 
Povečanje deleža uporabe OVE bo 
posledično zmanjšala uvozno odvi-
snost fosilnih goriv. Energetska učin-
kovitost ni zgolj najbolj ekonomičen 
način, ampak način zmanjševanja ali 
vsaj omejevanja naraščanja porabe 
energije in posledično emisij toplo-
grednih plinov.  Akcijski načrt za ener-
getsko učinkovitost vsebuje ukrepe, 
ki bi EU omogočili doseči ključni cilj, tj. 
zmanjšanje celotne porabe primar-
ne energije za 20 % do leta 2020. Če 
bo načrt uspešen, bi to pomenilo, da 

bi do leta 2020 EU porabila približno 
13 % manj energije kot danes in bi s 
tem prihranila 100 milijard evrov ter v 
atmosfero izpustila približno 780 mili-
jonov ton CO2 manj na leto. Vendar to 
bo zahtevalo precejšnji napor v smislu 
vedenjskih sprememb in dodatnih na-
ložb. Ključni ukrepi vključujejo: 

 � pospešitev uporabe energet-
sko učinkovitih prevoznih sredstev v 
prometu in večji izkoristek javnega 
prevoza;

 � strožje standarde in boljše ozna-
čevanje naprav; 

 � izboljšanje energetske učinkovi-
tosti obstoječih stavb EU in pripravo 
načrtov za hiše z majhno porabo ener-
gije kot standard novih stavb;

 � dosledno uporabo obdavčeva-
nja za doseganje učinkovitejše izrabe 
energije;

 � izboljšanje učinkovitosti proi-
zvodnje toplote in električne energi-
je, prenosa in distribucije;

 � nove mednarodne sporazume o 
energetski učinkovitosti za spodbuja-
nje splošnih prizadevanj.

Dolgoročni cilji na  
področju energije iz OVE

Povečanje deleža obnovljivih virov 
energije je eden od najpomembnej-
ših ukrepov za zagotavljanje zmanj-
šanja emisij toplogrednih plinov in 
energetske odvisnosti. Leta 1997 je EU 
začela delovati v smeri ciljnega deleža 
12 % obnovljive energije do leta 2010, 
kar pomeni podvojitev deleža OVE iz 
leta 1997. Od takrat je proizvodnja ob-
novljive energije narasla za 55 %. Kljub 
vsemu pa je že jasno, da EU cilja 12% 
ne bo dosegla. 

Delež OVE do leta 2010 verjetno 
ne bo presegel 10 %. Glavni razlogi so 
– visoki stroški obnovljivih virov ener-
gije, v primerjavi s tradicionalnimi viri 
energije – pomanjkanje skladnega in 
učinkovitega političnega okvira po 
vsej EU in– nestabilna dolgoročna vi-
zija. Na tem področju je resno napre-
dovalo le malo število držav članic. 
Izziv politike obnovljivih virov je najti 
pravo ravnovesje med obsegom ob-

novljive energije in znižanjem stro-
škov proizvodnje obnovljive energije. 
Iskanje pravega razmerja pa pomeni 
upoštevanje naslednjih dejavnikov: 

 � uporaba OVE danes je na splo-
šno dražja od uporabe ogljikovodi-
kov, toda razlika med njima se manj-
ša – zlasti kadar se upošteva tudi cena 
podnebnih sprememb;

 � ekonomije obsega lahko zmanj-
šajo stroške OVE, toda za to so danes 
potrebne večje naložbe;

 � obnovljiva energija pomaga iz-
boljšati zanesljivost energetske doba-
ve v EU, in sicer s povečanjem deleža 
domače energije, razvejanostjo meša-
nice goriv in virov uvoza energije ter 
povečanjem deleža energije iz politič-
no stabilnih regij ter z oblikovanjem 
novih delovnih mest v Evropi;

 � zaradi obnovljive energije na-
staja zelo malo ali nič emisij toplogre-
dnih plinov, ima pozitiven učinek na 
kakovost zraka in okolje nasploh.

Evropski svet je leta 2007 spre-
jel zavezujoč cilj povečanja stopnje 
obnovljive energije od manj kot 7 %, 
kot je trenutna stopnja, na najmanj 
20 % do leta 2020. Doseganje 20 % 
cilja bo zahtevalo veliko rast v treh 
sektorjih obnovljive energije: električ-
ne energije, biogoriv in ogrevanja ter 
hlajenja. Obnovljivi viri imajo poten-
cial, da zagotovijo približno eno tre-
tjino vse električne energije v EU do 
leta 2020. Podjetja v EU na področju iz-
koriščanja vetrne energije zasedajo 60 
% delež svetovnega trga. Vetrna ener-
gija pokriva približno 20 % potreb po 
električni energiji na Danskem, 8 % v 
Španiji in 6 % v Nemčiji. Evropska unija 
je v svetovnem merilu vodilna na po-
dročju tehnologije obnovljivih ener-
getskih virov, s prihodki v višini 20 mi-
lijard EUR in 300.000 delovnih mest. 
Za stroške ostalih novih tehnologij, ki 
so precej visoki – fotovoltaične, sonč-
ne energije, energije plimovanja in 
valov – se napoveduje, da se bodo 
znižali.

(KG)

Nadaljevanje članka sledi v naslednji jubilejni 
100. številki revije Energetik
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Umetnost trajnostnosti

To je zanesljivost.

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 kombi-
naciji 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

Visokoselektivni premaz Mirotherm Weishauptovega sprejemnika sončne energije

Gorilniki Kondenzacijska tehnika Solarni sistemi 

Voda.
Tisočletja spreminja
vaš svet v Raj.

Kolektor Liv d.o.o.       T (5) 728 37 00       www.liv.si
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klimatske naprave in toplotne èrpalke

lepši zrak v prostoru

2

GARANCIJA do 5 let 

 

Horizont 20 let
Coolwex EU 15 let

 

   

GARANCIJA do 5 let 

PREVERJENO!
LETNI STROŠEK OGREVANJA 
LAHKO ZNIŽATE IZ
3.000 € NA 720 €,
zagotavljajo zadovoljni Coolwexovi 
uporabniki

1. priporočilo:  Nova generacija toplotnih črpalk Coolwex zmore veliko več od običajnih

 
 

 

PRIHRANEK PRI OGREVANJU    1.435 €         CELOTNA INVESTICIJA že za 139 € NA MESEC*
HORIZONTOV BON                        800 €                     Poplačilo NALOŽBE V 5-IH LETIH
SUBVENCIJA EKO SKLADA          1.500 €               SUBVENCIJA EKO SKLADA  do 2.500 € 
SKUPNI PRIHRANEK V 1. LETU  3.735 €                    Izvedba na ključ

2. priporočilo: Peči - kotli na pelete - celotna investicija že za 58 € na mesec**

3. priporočilo: Sanitarne toplotne črpalke Coolwex – ogrevajo vodo  že za 11 € na mesec

4. priporočilo: Klimatske naprave Coolwex ogrevajo za 1 € in hladijo za 0,5 € na dan

5. priporočilo: Kurilno olje O.K. Olje – nadstandardne kakovosti

Prepričajte se, zakaj nam že 20 LET zaupa več kot 47.000 kupcev.

Priporočila 25.000 zadovoljnih kupcev iz vse Evrope.

DO 31. . 2013 IZKORISTITE VSE UGODNOSTI TER ŠE PRAVOČASNO POKLIČITE NAŠE 
STROKOVNJAKE  VARČNEGA OGREVANJA NA 080 35 16,   www.coolwex.com

ZANESLJIVA IN VARČNA REŠITEV ZA RADIATORSKO 
IN TALNO OGREVANJE 
v starejših in novih hišah ter etažnih stanovanjih. S 
preizkušeno moderno tehnologijo OGREVAJO 
CELOTNO HIŠO ŽE ZA 56 € NA MESEC, celo do –25°C, 
pa še izjemno ZANESLJIVE in ENOSTAVNE za upo-
rabo ter vgradnjo so. 
Z uporabo japonske INVERTERSKE Flash Injection 
tehnologije in nadstandardno dimenzioniranega

kompresorja Mitsubishi s 130% zmogljivostjo dosegajo 
100% grelno moč tudi pri –15°C brez elektrogrelnika, za 
razliko od klasičnih toplotnih črpalk.  

Za renomirane COOLWEX  toplotne črpalke zrak/voda, 
voda/voda, zemlja/voda ste še dodatno nagrajeni z 
denarno vzpodbudo EKO SKLAD-a in HORIZONT-a. Iz 
srca pa vam bodo hvaležni vaši otroci in narava, saj 
boste prispevali k zmanjšanju CO2 emisij.

�rst class energy

PRIHRANEK PRI OGREVANJU    1.435 €         CELOTNA INVESTICIJA že za 139 € NA MESEC*
HORIZONTOV BON                        800 €                     Poplačilo NALOŽBE V 
SUBVENCIJA EKO SKLADA          1.500 €               SUBVENCIJA EKO SKLADA  do 2.500 € 

                

�rst class energy

**Informativna mesečna anuiteta znaša 139,55 EUR, za obrestno mero 1,71 % letno (EURIBOR + 1,5 %), z veljavno obrestno mero za mesec april 2013, ki znaša 0,214 % (3M EURIBOR365), ob zaprošenem znesku kredita 8.019,00 EUR in 
odplačilni dobi 60 mesecev. Mesečna anuiteta celotne investicije za zgoraj naveden sistem (Toplotna črpalka Coolwex Exclusive Mono + Mitsubishi Zubadan PUHZ – SHW 112YHA) je izračunana s �nanciranjem Eko sklada.

*informativna mesečna anuiteta znaša 57,86 EUR, za obrestno mero 1,71 % letno (EURIBOR + 1,5 %), z veljavno obrestno mero za mesec april 2013, ki znaša 0,214 % (3M EURIBOR365), ob zaprošenem znesku kredita 3.325,00 EUR in 
odplačilni dobi 60 mesecev. Mesečna anuiteta celotne investicije za zgoraj naveden sistem (Peč na pelete Centrometal EKO-CK P20+ pelet set) je izračunana s �nanciranjem Eko sklada.

Izračuni: informativne narave in na osnovi izkušenj strank, podrobnosti poiščite na www.coolwex.com
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