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Varčne toplotne
črpalke

Umetnost tihe moči.

Zanesljive, visoko učinkovite Weishauptove toplotne črpalke pridobivajo toploto iz zraka. Tega ne opravljajo samo vztrajno in
zmogljivo, temveč tudi zelo tiho, za kar med drugimi skrbijo tudi posebno oblikovani ventilatorji, ki se po načinu delovanja
zgledujejo po tihem letu sove.
Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, (03) 425 72 50, www.weishaupt.si

Vabljeni v našo družbo.
Obiščite nas na sejmu MOS, ki bo od 8. do 13. septembra 2015 na sejmišču v Celju.
Našli nas boste v hali L, razstavni prostor številka 29. Veselimo se srečanja z vami.

Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

To je zanesljivost.

gorilnik

kondenzacijska tehnika

solarni sistemi

toplotne črpalke

invite the beauty
of nature inside
ventilation & heat pump solutions by nilan

Uvodnik

Dovolite mi, da vam tokrat predstavim nov prediog zakona o dimnikarskih storitvah skozi najbolj pogosta vprašanja,
objavljena na spletni strani ministrstva za okolje. Republiški
sekciji energetikov in dimnikarjev sta v javni razpravi, ki se je
zaključila 28.08 2015 aktivno sodelovali z konkretnimi predlogi, sam predlog zakona pa je objavljen na spletni strani
ministrstva.

Seznam odgovorov na vprašanja, vezana na
področje dimnikarskih storitev
1. Kako se predlagan sistem razlikuje od obstoječega?
Uporabniku dimnikarskih storitev bo predlagani licenčni sistem omogočil izbiro dimnikarske družbe. Uporabnik dimnikarskih
storitev in dimnikarska družba bosta podpisala izjavo o izbiri izvajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in varnosti obeh.
Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za
okolje in prostor. Licenca ne bo krajevno omejena (veljala bo za
celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna). Cena storitev bo maksimirana.
2. Kakšne novosti prinaša predlagana ureditev za
uporabnika?
Poglavitna novost za uporabnike je možnost izbire dimnikarske
družbe. Obveznost izbire pa spremljajo podpis izjave z dimnikarsko
družbo, dopustiti dimnikarju, da opravi pregled male kurilne naprave (da je oskrbljena v predpisanih rokih in na predpisan način),
hramba potrdil o izvedenem pregledu in izvedba odprave morebitnih ugotovljenih napak.
Kot posledica maksimiranih in ne fiksnih cen ocenjujemo, da
bo možnost izbire dimnikarja za uporabnike lahko pomenila manjše stroške zaradi konkurence med ponudniki storitev, ki bo hkrati
prispevala k višji ravni kakovosti storitev.
3. Kakšne novosti prinaša predlagana ureditev za dimnikarja?
Prednost za dimnikarje v predlaganem licenčnem sistemu je,
da ne bodo več omejeni na območja. Že obstoječi izvajalci bodo
lahko nadaljevali z dejavnostjo, če bodo izpolnjevali predpisane
pogoje. V kolikor so do sedaj opravljali svoje delo strokovno in imeli
korekten odnos do uporabnikov, bo to predvidoma ugodno vplivalo na odločitve slednjih pri izbiri izvajalca. Prednost je nadalje tudi,
da nov sistem predstavlja priložnost za tiste, ki do sedaj niso mogli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev lahko vstopijo v dejavnost.
Same obveznosti dimnikarjev oziroma dimnikarskih družb se
od obstoječe ureditve bistveno ne spreminjajo. Njegove naloge
obsegajo izvedbo pregledov naprave v predpisanem obsegu in na
predpisan način, izdajo potrdil o opravljenih storitvah, seznanjanje uporabnika male kurilne naprave z morebitnimi nepravilnostmi in predlaganje odprave ugotovljenih napak, vpisovanje malih
kurilnih naprav in storitev v evidenco in obnavljanje dimnikarskega znanja. Nova obveznost je podpis izjave z uporabnikom dimnikarskih storitev.
4. Kdo lahko dobi licenco za izvajanja storitev?
Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev lahko dobi posameznik, ki je pridobil licenco in je vpisan v evidenco. Posameznik lahko pridobi licenco, če opravi izobraževanje po predpisanem pro-
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gramu za pridobitev ustrezne izobrazbe ali kvalifikacija (dimnikar,
dimnikarski mojster, okoljevarstveni tehnik ali najmanj VI stopnja
strokovna izobrazba tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na
področju dimnikarstva), kar izkaže s potrdilom o opravljenem izobraževanju, ima najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju izvajanja dimnikarskih storitev, je v zadnjih treh letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno
opravil usposabljanje in izpit za dimnikarja in ni bil pravnomočno
obsojen za kazniva dejanja, ki jih podrobneje določa zakon.
5. Ali lahko pokličem katero koli dimnikarsko družbo?
Da, lahko pokličete katero koli dimnikarsko družbo, vpisano v
evidenco, ki jo vodi ministrstvo. Predlog zakona določa, da mora
dimnikarska družba uporabniku dimnikarskih storitev zagotavljati
predpisan obseg storitev skozi celotno kurilno sezono. Glede na neenakomerno gostoto poselitve je ministrstvo, v izogib situacijam,
kjer si uporabnik dimnikarskih storitev zaradi oddaljenosti ali težje
dostopnosti, ne bi mogel zagotoviti izvedbe dimnikarskih storitev,
predvidelo rešitev, skladno s katero mora dimnikarska družba podpisati izjavo z uporabnikom dimnikarskih storitev v primeru, da je
dimnikarska družba temu uporabniku geografsko najbližje, če jo
je uporabnik dimnikarskih storitev pozval k podpisu.
6. Do kdaj moram izbrati dimnikarja?
Uporabnik dimnikarskih storitev mora dimnikarsko družbo prvič izbrati najpozneje do 15.09.2017. Uporabnik dimnikarskih storitev sme največ enkrat v letu zamenjati dimnikarsko družbo, in sicer tako, da iz evidence izbere za izvajanje dimnikarskih storitev na
svoji mali kurilni napravi drugo dimnikarsko družbo. Novo izbrana
dimnikarska družba o podpisu izjave obvesti prejšnjo dimnikarsko družbo in izjavo evidentira v evidenco. Zamenjava dimnikarske
družbe je mogoča le od 15. maja do 15. septembra tekočega leta.
7. Se za sodobnejše kurilne naprave predvideva daljša perioda za obvezni pregled in meritve?
V podzakonskih predpisih je predvidena sprememba period
obveznih storitev pri najsodobnejših kotlih, kakor tudi pri nekaterih drugih. Kljub temu želimo poudariti, da periode storitev vedno
sledijo določenim ciljem, kot je požarne varnosti (npr.: preprečevanja vžiga saj), energetske učinkovitosti (npr.: vsak milimeter saj
povzroča nekaj procentov slabši izkoristek) in preprečevanja emisij
(npr.: povezava med temperaturo dimnih plinov in emisijami CO2).
8. Kam lahko podam vprašanje v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev?
Predvideno je sodelovanje pristojnih inšpektoratov za okolje, naravne in druge nesreče in zdravje ter tržnega inšpektorata.
Podrobna razdelitev bo pojasnjena ob uveljavitvi vseh podzakonskih predpisov, kjer bodo pristojnosti natančneje določene ter s
tem tudi pristojnost za odgovore.

Zaključek
Prediog zakona je torej v veliki meri sledil pobudam civilnih inlcijativ v smislu llberalizacije trga dimnikarskih storitev in manj mnenju in predlogom stroke. Upajmo, da to ne bo škodovalo končnim
uporabnikom in da se bodo zavedali svoje odgovornosti pri izbiri
licenčnega dimnikarja in naročanju dimnikarskih storitev.
Danilo Brdnik,odgovorni urednik
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Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor,
Sekcija instalaterjev–energetikov.
Glavni in odgovorni urednik: Danilo Brdnik
e-pošta: termoser vis@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
Lek toriranje člankov: Katja Grobovšek
e-pošta: katja.sun@gmail.com
Oblikovanje in tehnično urejanje: Druga podoba, Andrej Požar s.p.
Tisk: Evrografis d.o.o., naklada: 3.000 iz vodov.
Naslov uredništ va: Območna obr tno–podjetniška zbornica Maribor,
Titova 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 Obr tno-podjetniški zbornici Slovenije.
Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.
Revija izide 6 krat letno.
Za vsebino oglasov revija Energetik ne odgovarja!
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»DAN MARIBORSKE ZBORNICE«
in nova uredba o F plinih
na Mednarodnem obrtnem
sejmu v Celju
Območna obrtno- podjetniška zbornica Maribor vabi vse svoje člane na otvoritveni
dan Mednarodnega obrtnega sejma v Celje. Zbornica se predstavlja na razstavnem
prostoru v hali L1 s svojimi člani, partnerji, sekcijami in Beograjsko zbornico. Ves dan
bodo potekale različne aktivnosti, ki so zapisane v programu obsejemskih dogodkov.
Organizirano je tudi poslovno srečanje z beograjskimi obrtniki in podjetniki. To bo
priložnost za podjetja, obrtnike in zainteresirane za navezovanje stikov in izmenjavo
izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz področja Beograda. Srečanje bo
organizirano tako, da bo omogočalo podjetjem na podlagi vnaprej dogovorjenih
sestankov individualne sestanke s potencialnimi partnerji. Z velikim veseljem pa
vas bomo na ta dan sprejeli na razstavnem prostoru, da skupaj obeležimo »dan
mariborske zbornice«.

PROGRAM OBSEJEMSKIH DOGODKOV Torek, 8. 9. 2015
Ura

Naziv dogodka

Lokacija

Nosilec

Brezplačno podjetniško in pravno svetovanje za podjetja, razstavni prostor OZS, dvorana L1 (10.00-16.00)
Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00)
10.00-

Slavnostna otvoritev
Slavnostni otvoritelj bo
predsednik Vlade RS dr.
Miro Cerar

Modra dvorana, poslovna
stavba Celjskega sejma

Celjski sejem d.d.
Breda Obrez Preskar

11.00-12.00

Okrogla miza: Poslovno sodelovanje Maribora in Beograda

Mala kongresna dvorana, poslovna stavba Celjskega sejma

OOZ Maribor Leonida Polajnar
leonida.polajnar@ozs.si

12.15-14.15

»Poslovna srečanja z
obrtniki iz Srbije«

Sejna soba L1, dvorana L1,
sejmišče

OOZ Maribor Boris Ličen
Boris.licen@ozs.si

Spoštovani instalaterji-energetiki ter ostala zainteresirana
javnost!
Vabimo Vas, da se pridružite ob 10 uri v Modri dvorani, kjer bomo razpravljali o
novi uredbi in ostali problematiki naše dejavnosti.

PROGRAM OBSEJEMSKIH DOGODKOV Sreda, 9. 9. 2015
Ura

Naziv dogodka

Lokacija

10.00-13.00

Vsebina nove slovenske uredbe o F plinih in druga
inštalaterska problematika

Modra dvorana 2, poslovna stavba
Celjskega sejmišča

13.00-15.00

Druženje s partnerji kartice Mozaik Podjetnih in člani

Sejna soba OZS, protokolarni prostor
OZS, dvorana L1

14.00-16.00

Seja UO Sekcije instalaterjev-energetikov in seja Odbora
monterjev hladilnih naprav

Sejna soba Celjanka, poslovna stavba
Celjske sejmišča
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Zakaj je izbira toplotne
črpalke Weishaupt dobra
odločitev?
Ravno ob pravem času, ko je na
voljo dovolj časa za premislek, izbiro in posodobitev ogrevanja pred
novo ogrevalno sezono, podjetje
Weishaupt tržišču predstavlja svojo
novo generacijo toplotnih črpalk.
Vrhunske toplotne črpalke zrak/
voda renomiranega proizvajalca
Weishaupt, ki je eno vodilnih podjetij na področju ogrevalne tehnike in
se nahaja v samem svetovnem vrhu
na področju izgorevanja (gorilnikov),
kotlov (oljna in plinska kondenzacija),
upravljanja z energijo (centralni nadzorni sistemi) ter seveda obnovljivih
virov energije (solarni sistemi in toplotne črpalke), nudijo odlično izbiro,
ko potrebujete varčno, zanesljivo in
udobno rešitev za ogrevanje.
Nova generacija toplotnih črpalk Weishaupt vam nudi vrsto inovativnih tehničnih rešitev. Ena izmed njih je tudi kvaliteten, učinkovit
in bogato dimenzioniran uparjalnik.
Uparjalnik je toplotni izmenjevalnik,
skozi katerega s pomočjo ventilatorja potuje okoliški zrak in oddaja energijo na ogrevani medij toplotne črpalke. Toplotne črpalke Weishaupt
imajo zaradi izrednih sposobnosti
prenosa toplote uparjalnik izdelan
iz aluminija. Lamele uparjalnika so
valovite oblike, kar še dodatno pripomore k učinkovitemu prenosu toplote. Takšna oblika lamel namreč poveča površino za prenos toplote kar
za 50%. Povečana površina in povečan razmik med lamelami uparjalnika
tako omogoča učinkovitejše delovanje toplotne črpalke in boljše izkoristke tudi pri nižjih temperaturah, ko se

na uparjalniku začne nabirati ledeni
srž. Zaradi večjega razmika med lamelami, zmore ventilator kljub ledenemu sržu zagotoviti dovolj pretoka
zraka. Istočasno pa takšna konstrukcija uparjalnika zagotavlja visok izkoristek delovanja, kljub morebitni onesnaženosti slednjega zaradi praha iz
okolice (promet, cvetni prah, ipd.) ter
listja ali drugih vplivov iz okolice.

Toplotne črpalke nove generacije
iz Weishaupta imajo vse svoje hladilne tokokroge izvedene z digitalnimi
ekspanzijskimi ventili, ki omogočajo
večjo natančnost regulacije. Za razliko od analognih izvedb, se s tem pregretje hladilnega sredstva napram
temperaturi okoliškega zraka zmanjša. Ob upoštevanju, da vsaka posamezna stopinja Celzija nepotrebne-
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ga pregretja pomeni cca. 2,5% več
porabljene električne energije, ter
podatku, da lahko pregretje zmanjšamo tudi do 8°C (v odvisnosti od
zunanje temperature), je izboljšana
učinkovitost novih toplotnih črpalk
Weishaupt več kot očitna.
Tudi pri novih toplotnih črpalkah
Weishaupt je srce sistema zanesljiv in
robusten Scroll kompresor v izvedbi, prilagojeni za ogrevanje. V kombinaciji z dodatnim toplotnim izmenjevalcem v hladilnem tokokrogu,
tako imenovanim COP Boosterjem,
dosežemo zmagovito kombinacijo.
Enostopenjski Scroll kompresor je napram izvedbam s prilagajanjem preseka, frekvence in podobno, mnogo
bolj robusten, zanesljiv ter ima daljšo
življenjsko dobo. Istočasno pa nam
sama zasnova hladilnega tokokroga
omogoča, da eventualne presežke
toplotne moči, ki v ogrevalnem sistemu niso potrebni, prestreže COP
Booster in jih prenese na hladilno
sredstvo pred kompresorjem ter na
tak način zmanjša porabo električne

energije, ki jo za delovanje potrebuje kompresor. Rezultat inovativnega
pristopa in zasnove toplotnih črpalk
Weishaupt je dobitna kombinacija
zanesljivih in dolgoživih enostopenjskih toplotnih črpalk, z možnostjo
prilagajanja dejanskim toplotnim potrebam objekta.
Weishauptovi inženirji so poleg
napredka pri varčnosti dosegli tudi
velik preboj pri zmanjšanju emisij
hrupa v okolico. Vse nove monoblok
toplotne črpalke Weishaupt imajo
vgrajene ventilatorje, ki posnemajo
obliko 'sovjega krila'. Omenjeni ventilatorji imajo profilirane lopatice ter
zavihke na koncu lopatic, s katerimi je
zagotovljeno izrazito tiho delovanje.
Hrup delovanja naprave je zreduciran
na minimum, saj so na novo oblikovani tudi vodilni kanali za zrak, ki onemogočajo pojave zračne turbulence
(glej sliko) in posledično zagotavljajo
še tišje delovanje. Zvočne emisije so v
nočnem delovanju z 25 do 26 dB (po
EN12102; na razdalji 10m) tako majhne, da je postavitev tudi v čisti stano-

vanjski soseski povsem neproblematična. Potrebna minimalna razdalja
do 'občutljivih' prostorov (kot npr.
spalnica sosedov) je pri prosti postavitvi le 3,6 m (hrup 35dB).
Nove toplotne črpalke Weishaupt
se ne ponašajo z le izredno tihim delovanjem, temveč tudi s svojo visoko učinkovitostjo. Zaradi vseh zgoraj navedenih izboljšav in digitalnega
upravljanja s hladilnim krogotokom,
leži COP med 4,0 in 4,2 (pri A2/W35),
kar pomeni da napram vloženi električni energiji pridobite kar štirikratnik toplotne energije.
Poleg odličnih toplotnih črpalk
vam pri Weishauptu ponujajo tudi
celovito strokovno svetovanje na terenu, s strani svojih izkušenih prodajnih inženirjev. Zato ne oklevajte in se
še danes dogovorite za vaš brezplačen svetovalni termin preko telefonske številke 03/425 72 60, ali preko
e-pošte info@weishaupt.si.
Vprašanje se ne glasi zakaj, temveč
kdaj se boste tudi vi greli s toplotno črpalko Weishaupt.
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Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Varnost za zaprte sisteme
Geberit Mapress ogljikovo jeklo je pravilna
izbira za zaprte sisteme, kot so ogrevalni,
hladilni in sprinkler sistemi in omrežja
komprimiranega zraka. Fitinge Geberit
Mapress ogljikovo jeklo prepoznate po
rdečem indikatorju stiskanja. Kot pri
vseh sistemih Geberit Mapress je tudi
stiskanje sistemske cevi Geberit Mapress
ogljikovo jeklo enostavno in varno.
Indikator stiskanja in zaščitni pokrovček
zagotavljata dodatno varnost.

Plastificirana ali zunaj galvansko cinkana
cev
Sistemske cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo, izdelane
iz nelegiranega jekla (material št. 1.0034), so lahko oplaščene ali neoplaščene. Oplaščene cevi, ki so na voljo v premerih
od 12 do 54 mm, so na zunanji strani zaščitene s plaščem kremne barve (RAL 9001) iz polipropilena in so še zlasti primerne za optično diskretno nadometno montažo. Neoplaščene
cevi, ki so na voljo v premerih od 12 do 108 mm, so s pocinkanjem zaščitene pred korozijo.

Varna obdelava
Zaradi rdečega indikatorja stiskanja na vseh fitingih
Geberit Mapress ogljikovo jeklo, lahko nestisnjene spoje
hitro opazite, tudi pred tlačnim testom. Čitljivo označena
dimenzija zagotavlja hitro orientacijo. Vsi stisljivi fitingi so
opremljeni z zaščitnim čepom, ki jih pred stiskanjem ščiti
pred prahom in umazanijo.

Skladnost sistema za večjo ekonomsko
učinkovitost
Zanesljiv sistem hladnega spajanja s stiskanjem Geberit
Mapress zagotavlja visoko stopnjo varnosti in ekonomske
učinkovitosti tudi za sistem Geberit Mapress ogljikovo jeklo. Dimenzije cevi in fitingov od 12 do 108 mm in več kot
400 različnih fitingov ponujajo rešitev za skoraj vsako potrebo. Visoka stabilnost cevi zahteva le nekaj pritrdilnih mest
in omogoča velike razdalje med njimi. Z ustreznimi prehodnimi kosi lahko hitro, enostavno in varno priključite sistem
Geberit Mepla tudi na radiator.

Cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo za
sprinkler, komprimiran zrak in hidrantno
omrežje
Sistemske cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo so izdelane iz nelegiranega jekla, zunaj in znotraj so cinkane po
standardiziranem postopku (material št. 1.0215) in so še
zlasti primerne za sprinkler, komprimiran zrak in hidrantno omrežje. Kombinacija materialov jekla in cinka ustvarja
tudi katodno zaščito, ki preprečuje korozijo. Poleg certifikata VdS za mokre sprinkler naprave, so cevi Geberit Mapress
ogljikovo jeklo prejele mednarodno priznanje za kakovost
“FM APPROVED”, ki prav tako potrjuje njihovo ustreznost za
uporabo pri fiksnih hidrantnih sistemih ter tudi pri sprinkler
napravah na ladjah.
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Prednosti sistema Geberit Mapress
ogljikovo jeklo:

Področja uporabe Geberit Mapress
ogljikovo jeklo:

 na voljo je s PP plaščem kremne barve ali zunaj
galvansko cinkana;
 11 dimenzij od 12 do 108 mm, več kot 400 različnih
fitingov;
 visoka tlačna odpornost, do 16 bar;
 indikator stiskanja opozori na stisnjene spoje že pred
tlačnim testom;
 sistemske cevi iz ogljikovega jekla lahko upognete do
dimenzije 54 mm;
 odpornost na temperaturo do 120 ali 180 °C;
 ekonomična obdelava brez tveganja;
 VdS certificirano do dimenzije 108 mm;
 sistem je združljiv s sistemom Geberit Mepla
in drugimi materiali sistema Geberit Mapress.

 zaprti sistemi vode za ogrevanje;
 zaprti sistemi vode za hlajenje;
 cevi za distribuiranje ekstra lahkega kurilnega olja
in mineralnega olja z modrim tesnilnim obročem iz
fluor kavčuka (FKM);
 sistemi stisnjenega zraka do 2,5 MPa (25 barov);
 sistemi brizgalk za gašenje in cevi za distribucijo
požarne vode;

Geberit Mapres
ogljikovo jeklo s
PP plaščem.

Geberit Mapress
ogljikovo jeklo
z zunanjim cinkanjem.

Cev Geberit
Mapress ogljikovo
jeklo, zunaj in znotraj
cinkana
po standardiziranem
postopku,
za sprinkler,
komprimiran
zrak in hidrantno
omrežje.

Dodatna varnost zaradi
rdečega indikatorja stiskanja in zaščitnega
pokrovčka.
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Kotel Pelletfire»hibridni kotel« - polena/
peleti
V zadnjem času smo priča dejstvu, da je na trgu prisotno
vedno več načinov oziroma možnosti ogrevanja z različnimi
viri ogrevanja. V bližnji preteklosti sta bila aktualna predvsem dva načina ogrevanja in to je ogrevanje s kurilnim oljem ali ogrevanje s plinom (zemeljskim ali utekočinjenim
naftnim plinom).
Ogrevanje s premogom je že kar nekaj časa »zgodovina« pri manjših – hišnih ogrevalnih sistemih, predvsem zaradi udobnosti pri ogrevanju z zgoraj omenjenimi gorivi.
Praktično si še v bližnji preteklosti nismo znali predstavljati,
kakšen korak v razvoju bodo naredili ogrevalni sistemi na
biomasno gorivo in ogrevalni sistemi s toplotnimi črpalkami.
Potrebno je omeniti, da so biomasni sistemi ogrevanja
v razvoju že od 80-tih let naprej. Seveda se niso vsi proizva-

jalci toplotne tehnike ukvarjali z razvojem biomasnih sistemov, ampak le določeni, ki pa so v tem času naredili tako
velik razvojni korak, da jim je kar težko slediti. Tudi HERZ
Energietechnik je eden od njih.
Če se omejimo na ogrevanje s poleni, s kotli kot so kotli
HERZ Firestar, lahko kar z gotovostjo trdimo, da je to v tem
trenutku najcenejši način ogrevanja. Razvoj tako imenovanih
uplinjevalnih kotlov, kar je bolj ali manj komercialni naziv,
boljši strokovni naziv bi bil kotlov s plazemskim gorilnikom,
je šel tako daleč, da večina lastnikov »kvalitetnih« kotlov,
kot je tudi serija kotlov HERZ Firestar, nima več pripomb
glede udobja ali z drugimi besedami dela, ki ga je potrebno
opravljati pri kurjenju s takim kotlom.
Takšen kotel moramo naložiti le enkrat na dan, pa tudi
pepela ne rabimo očistiti pri vsakem kurjenju. Tudi ko je
pepel treba očistiti, lahko pri pravilnem postopku čiščenja
to delo opravimo v navadni obleki in se ne bomo umazali.
Marsikdo bi rekel, da je to pretirana trditev, vendar je preverjena v praksi; omenimo jo bolj kot zanimivost, saj takšnega
načina čiščenja pepela seveda ne priporočamo.
Kotel HERZ Firestar je dobil svojo »hibridno« varianto v
izvedbi PELLETFIRE, to je hibridni varianti kotla na polena in
pelete, kot vrsti goriva.
Omenjena varianta je zanimiva za stranke, ki bi imele
rade cenovno ugoden način ogrevanja s poleni, poleg tega
pa je še vedno na razpolago vir ogrevanja, ki je popolnoma
avtomatiziran, to je ogrevanje na pelete.
Razvojniki pri HERZ-u so tako združili dva preizkušena
kotla, ki se ponašata s svojo zanesljivostjo in robustnostjo v
delovanju, z visokim izkoristkom in dobrimi emisijami zgorevanja v enoto PELLETFIRE, ki omogoča prav omenjeno in
sicer:
ogrevamo lahko samo na polena; peletna enota se ne bo
zagnala. Peletno enoto lahko uporabimo le za zagon uplinjevalnega kotla, ali z drugimi besedami, ni nam potrebno
zakuriti, to opravi peletna enota,
ogrevamo lahko samo na pelete, popolnoma avtomatično, pri tem pa lahko izvedemo vse sisteme skladiščenja
in dodajanja peletov, kot so na voljo samo v peletni verziji kotla,
kurimo lahko na polena in nastavimo regulacijo, da ogre-
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vanje prevzame peletni kotel, ko bo energija iz polen pošla.
Zasnova kotla PELLETFIRE je narejena celo tako, da je
možno na kotel Firestar, če je le ta v verziji s prirobnico,
dograditi peletno enoto tudi kasneje.
Kotel PELLETFIRE ima namreč skupni izmenjevalnik, tako
za ogrevanje s poleni, kot za ogrevanje s peleti in s tem povezano tudi le en priklop na dimnik.
Omenjena varianta je lahko zanimiva tudi za stranke, ki
jim ogrevalni sistem s kotlom HERZ Firestar na polena sicer
ustreza, vendar niso prepričane, ali bodo v prihodnosti potrebovale popolnoma avtomatični vir ogrevanja. V takem
primeru se je potrebno odločiti za nakup kotla HERZ Firestar
v izvedbi s prirobnico in tako se lahko naknadno dogradi
peletna enota.
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Nilan predstavlja
novost 2015 – serija
Compact P Exclusive
Nilan Compact P Exclusive je nadgradnja, že dobro
poznane in uveljavljene osnovne enote Compact P. Poleg
vseh funkcij in možnosti, ki izhajajo iz enote Compact P
omogoča Compact P Exclusive, v kombinaciji s toplotno črpalko zrak-voda, tudi primarno ogrevanje in hlajenje
objektov, preko ogrevalnega/hladilnega sistema kot je talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje/hlajenje.
S Compact P Exclusive dobite popolnoma neodvisen
sistem ogrevanja, prezračevanja in hlajenja vašega objekta ter zagotovljeno ogrevanje sanitarne vode čez vse leto.
Tako ne potrebujete dodatnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Compact P Exlusive sistem zagotavlja popolno oskrbo s toplotno in hladilno energijo, na osnovi obnovljivih virov energije.
Notranji osnovni enoti Compact P lahko priključimo širok asortiman zunanjih enot Mitshubishi. Možne so kombinacije toplotne moči od 4,0 pa vse do 12,0kW ter hladilne
moči od 3,0 do 10,0kW. S tem zadostimo vsem potrebam
objektov, vse do velikosti 350 m2 bivalnih površin.
Vse enote zagotavljajo delovanje do temp. zunanjega
zraka -25°C, s temp. izhodne vode 55 pri zunanji temp. zraka celo -15°C, pa enostavno navdušijo.
Enote zagotavljajo delovanje brez vsakršnega dogrevanja z električnim grelom in na letnem nivoju dajejo bistveno boljše rezultate kot klasične ON/OFF toplotne črpalke.
Plinska povezava med enotama pomeni manjše toplotne
izgube in večjo varnost pred zamrznitvijo povezovalnih
cevi, v primerjavi z vodno povezavo med enotama.

 pospešeno ogrevanje tople sanitarne vode za večje
porabnike
 hitra priprava tople vode s tč zrak-voda,
 priprava tople vode v dodatnem pred bojlerju s tč
zrak-voda,
 enostavna in zanesljiva regulacija preko ene sobne
enote CTS700, z možnostjo upravljanja preko internetne
povezave z vašim računalnikom.
Sistem »Compact P Exclusive deluje brez pomoči električnih grelcev, v modularni izvedbi na vsega 0,54 m2 notranje površine..

Sistem “Compact P Exclusive” zagotavlja
vašemu domu:
 prezračevanje z rekuperacijo (dvostopenjsko z “izkoristkom do 420% in brez limit delovanja),
 toplozračno ogrevanje s toplotno črpalko zrak-zrak,
 zračno hlajenje s toplotno črpalko zrak-zrak,
 celoletno ogrevanje tople sanitarne vode s toplotno
črpalko zrak-voda,
 primarno ogrevanje hiše preko talnega ogrevanja s
toplotno črpalko zrak-voda,
 talno, stensko ali stropno hlajenje hiše s toplotno črpalko zrak-voda,

Notranja enota exclusive
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Podobne naprave, z več funkcijami, na evropskem
trgu ne boste našli. Sistem predstavlja optimum med
funkcionalnostjo in ceno. To je vse, kar si v vaši hiši
želite.
Sistem je zasnovan v smislu zagotavljanja max. udobja bivanja z min. letnimi stroški za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje. Osnova celotnega sistema je prezračevalni sistem z rekuperatorjem, preko katerega se
objekt prezračuje poleti in pozimi. Zunanji zrak zajemamo na vzhodni fasadi, preko fasadne komore z inox rešetko, odpadnega pa izpihujemo na severni fasadi. Z
delovanjem pasivne rekuperacije imamo v hiši zagotovljen stalno svež zrak, ravno pravšnje temperature.
V enoti “Compact P” vgrajena toplotna črpalka zrak-zrak
se vklopi v primeru, ko temp. zunanjega zraka pade tako
nizko, da sistem, zgolj s pasivnim prezračevanjem, ne zmore več vzdrževati želene temp. v objektu. Z dogrevanjem
zraka, ki ga vpihujemo v prostore preko prezračevalnega sistema, vzdržujemo želeno temp. v objektu, tudi pri
zelo nizkih temp. zunanjega zraka (vse do -25°C), kar predstavlja glavno prednost enote pred »klasičnimi« rekuperatorji. Klasični rekuperatorji imajo poleti in pozimi omejeno delovanje, ki je povezano s previsoko ali prenizko
temp. zunanjega zraka. Ista toplotna črpalka (zrak-zrak)
nam poleti zagotavlja prijetno klimo v hiši. Hlajenje poleti poteka v dveh stopnjah in sicer, nočno ohlajevanje, kadar je temp. zunaj nižja od temp. v hiši in aktivno hlajenje
z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak čez dan. Takšno

hlajenje predstavlja edini pravi način hlajenja objekta,
s katerim lahko dosežemo v hiši prijetno temp. za bivanje. Serija Exclusive pa nam, pri objektih večjih površin,
nudi še možnost dodatnega ohlajevanja preko tal, sten,
ali stropa, odvisno za kakšen način hlajenja se odločimo.
S pričetkom ogrevalne sezone se vklopi primarno ogrevanje objekta, preko talnega gretja s toplotno črpalko zrak-voda. Z ogrevanjem preko talnega ogrevanja v objektu
vzdržujemo konstantno temp. 18-19°C, manjkajoče 3-4°C
pa doda aktivno prezračevanje z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak. Tako imamo čudovito kombinacijo počasi
odzivnega sistema, kot je talno gretje in hitro odzivnega
sistema, kot je toplozračno ogrevanje. Ta kombinacija je po
zadnjih svetovnih študijah najboljša rešitev za zagotavljanje udobja bivanja v stanovanjskih objektih. To so pokazali številni praktični primeri. Sanitarna voda se čezi vse leto
(pozimi in poleti) ogreva, kot stranski produkt prezračevanja, brezplačno.
Opisan sistem bo po izračunih za 150 m2 bivalne površine porabil, za potrebe primarnega ogrevanja preko talnega
ogrevanja, max. 1.500kWh, za potrebe prezračevanja med
450 in 500kWh, za toplozračno ogrevanje 500kWh, za poletno hlajenje do 700kWh in za celoletno ogrevanje sanitarne
vode predvidoma 300kWh. Skupno torej, z upoštevanjem
predpostavljenega odstotka sončnih dobitkov na južni fasadi, naj bi sistem imel letno porabo električne energije do
3.000kWh. Z upoštevanjem porabe do 30% v nižji tarifi, bo
skupen max. strošek opisanega delovanja do 250 eur letno.

Zunanja enota exclusive
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Kondenzacija
poviša izkoristek
Plin, zemeljskiin utekočinjen, terolje bodo še dolgo najpomembnejši energenti na tržišču toplotne tehnike. Omejeni viri in emisije CO2, ki se
sproščajo pri zgorevanju, pa zahtevajo zelo varčno ravnanje s fosilnimi
gorivi. S kondenzacijsko tehniko je na
voljo ena od najučinkovitejših tehnologij proizvajanja toplote. Inovativen
razvoj bo še v prihodnosti omogočal
varno, gospodarno in okolju prijazno
ogrevanje s plinom in oljem.
Razlika med nekdanjo klasično
ogrevalno tehniko in kondenzacijsko tehniko je, da slednja koristi načrtno povzročeno kondenzacijo vodne
pare iz dimnih plinov. Klasična ogrevalna tehnika lahko ogreval-nemu
sistemu dovaja le reakcijsko toploto iz
zgorevalnega procesa in padec temperature pod rosišče vodne pare v di-

mnih plinih se zaradi korozije preprečuje. S kondenzacijsko tehniko pa se
lahko dodatno koristi kondenzacijska
toplota vodne pare v dimnih plinih,
kar vodi do izkoristkov do 98% (nanašajoč se na kalorično vrednost goriva Hs). To pomeni, da se energija, ki
jo vsebuje gorivo, do preostanka 2%,
torej skoraj do fizikalne meje, pretvori
v koristno toploto. Sodobna kondenzacijska tehnika je zato ena od najučinkovitejših tehnologij za pretvorbo
energije. Seveda pa sodobna kondenzacijska tehnika zahteva tudi materiale, ki so primerni za kondenzacijo, kot
npr. plemenito, nerjavno jeklo.

Regulacija zgorevanja, ki
se kalibrira sama
Razvoj samokalibrirne, neprekinjeno delujoče regulacije zgorevanja

predstavlja pomemben mejnik v plinski kondenzacijski tehniki. Kakovost
zemeljskega plina se regionalno zelo
razlikuje, zaradi različnega izvora plina od različnih dobaviteljev in strukture omrežja zemeljskega plina.
V prihodnosti se bodo zemeljskemu plinu pridružili še drugi plini, kot so
utekočinjen zemeljski plin (Liquefied
natural Gas – LNG), plini po EASEE specifikacijah (European Assotiation for
the Streamlining of Energy Exchange)
in bio zemeljski plin. Iz tega bo izhajala široka paleta kakovosti plina, s katero bodo obratovale plinske kondenzacijske naprave, ne da bi se jim pri tem
znižala učinkovitost in zanesljivost.
Idealen odgovor na ta izziv je samokalibrirna regulacija zgorevanja, kot
npr. Lambda Pro Control, ki takoj prepozna nihanja kakovosti plina in jih
avtomatsko kompenzira. Lambda Pro
Control koristi ionizacijsko elektrodo
nadzora plamena in z njo stalno meri
električno prevodnost plinskega plamena. Električna prevodnost daje informacijo o vsebnosti kisika v plamenu, oziroma o trenutnem razmerniku
zraka (l).
Če se kakovost plina spremeni,
se spremeni tudi razmernik zraka in
Lambda Pro Control ustrezno odpre
ali zapre plinski regulacijski ventil. Ker
je količina plina odvisna tudi od dejanske moči gorilnika, se zajema tudi
atevilo vrtljajev ventilatorja in služi kot
krmilna velikost za prestavitev količine plina. Tako Lambda Pro Control zagotavlja stalno regulirano zgorevanje,
trajno visoko obratovalno zanesljivost
in stalno enako visok izkoristek – ne
glede na vrsto in kakovost plina.
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Varno tudi v prihodnosti;
dopolnitev kondenzacijske
tehnike z obnovljivimi viri
energije.
Kondenzacijsko tehniko je možno
kombinirati z vsemi sistemi za izkori-

ščanje obnovljivih virov energije. V
sodobnih ogrevalnih sistemih vedno
pogosteje najdemo kombinacijo plinskega kondenzacijskega kotla s solarnim sistemom za ogrevanje sanitarne
vode in podporo ogrevanja prostorov
ali s sodobnim ogrevalnim kotlom na

signal plamena (ionizacijska elektroda)
ionizacijska elektroda

zrak
krmilni
vodnik
zrak

MatriX gorilnik

regulacija
Vitotronic

krmilni
vodnik
plin

kombinirana plinska
armatura
plin

ogrevalna površina Inox-Radial

lesno biomaso ali s toplotno črpalko.
Solarni sistemi za ogrevanje sanitarne vode kot dopolnitev kondenzacijskega kotla so že zelo razširjeni,
saj lahko gospodinjstvo preko leta
prihrani do 60 % energije, ki jo potrebuje za ogrevanje sanitarne vode.
Vedno bolj pa se uveljavlja tudi podpora ogrevanja prostorov s sončno
energijo, saj je s tem možno pokriti do 35% celotne toplotne potrebe
hiše(v dobro toplotno izoliranih hišah
še več).
Kondenzacijski kotel pa se lahko
kombinira tudi s toplotno črpalko. V
teh sistemih znaša delež toplotne črpalke pri pokrivanju letnega ogrevalnega dela 90%, temu ustrezni so prihranki plina. Vedno pogos-teje se za
takšne kombinirane sisteme uporabljajo cenovno privlačne toplotne črpalke zrak/voda v »split« izvedbi, ker
ob privlačni ceni same toplotne črpalke tukaj tudi ni potrebno investirati v
vir toplote.

Z učinkovitimi ogrevalnimi sistemi podjetja
Viessmann prihranite do 50 % stroškov energije.

Plinski kondenzacijski kotel z ogrevalnikom sanitarne vode Vitodens 222-F

Toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Viessmann je eden internacionalno vodilnih proiz vajalcev
ucinkovitih ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov.
Naši proizvodi so energetsko varcni in okolju prijazni.
www.viessmann.si

Viessmannovi ogrevalni sistemi in
uspešen zimski šport:
visoka učinkovitost in vrhunska tehnika zagotavljajo najboljše uspehe.

Viessmann d.o.o.
C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor
tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60
E-mail: viessmann@viessmann.si
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Tehnologija toplotnih
črpalk zrak-voda
Mitsubishi Electric
Sistem s toplotno črpalko zrak-voda MITSUBISHI
ELECTRIC, v deljeni izvedbi (split sistem), je ekološko naravnan, gospodarni ogrevalni sistem nove generacije z invertersko tehnologijo. Je prijazen do okolja, energetsko varčen
in učinkovit. Inverterska tehnologija omogoča prilagajanje
moči delovanja skozi vso ogrevalno sezono, kar zagotavlja
varčno ogrevanje in visoke prihranke. Ne le energetska varčnost, tudi izjemno toplotno udobje in enostavna instalacija,
so lastnosti, zaradi katerih je ogrevalni sistem s toplotno črpalko vedno bolj v središču pozornosti.
Zunanje enote sistema s toplotno črpalko zrak-voda so na
razpolago v dveh verzijah: Ecodan in Zubadan. Slednja ima
patentirano invertersko tehnologijo »FLASH INJECTION«,
zaradi katere je celotna zmogljivost sistema na voljo do -15
°C zunanje temperature, področje delovanja pa vse do -28
°C zunanje temperature. To je idealno tudi za pripravo tople
sanitarne vode. Serija tč Zubadan je na razpolago nazivnih
moči ogrevanja 8,11,14 in 23 kW. Sistem je primeren za ogrevanje večjih objektov. Naprave lahko povežemo v kaskadni
sistem, z največ 6 enotami enakih moči, kar predstavlja maksimalno nazivno ogrevalno moč 138 kW. Z rotacijsko funkcijo je omogočena izmenjava delovanja enot v sistemu, kar
zagotavlja enakomerno obremenitev vseh enot.
Notranje hidro enote sistema Ecodan so majhnih dimenzij in estetsko oblikovane, zato se jih lahko namesti kjerkoli v
prostor, ne le v strojnici. Vsi ključni sestavni deli so vgrajeni
v enoti, pomembni deli so spredaj zaradi lažjega servisnega dostopa. Glede na potrebo po topli sanitarni vodi sta na
voljo dve varianti, brez ali z 200 litrskim rezervoarjem sanitarne vode. Notranje hidro enote sistema Ecodan sanitarno
vodo segrejejo do 60 °C, s programom za preventivno toplotno dezinfekcijo sanitarne vode pa (proti legioneli) do 70 °C.

Naprave dosegajo temperaturo ogrevalne vode 60 °C, tudi
na dovodu. Inovativna funkcija avtomatskega prilagajanja
meri sobno temperaturo in zunanjo temperaturo ter izračuna potrebno moč za ogrevanje prostora. To pomeni, da je
temperatura dovoda krmiljena avtomatsko, glede na zahtevano zmogljivost ogrevanja, medtem ko se v prostoru stalno
vzdržuje optimalna temperatura. Na ta način je zagotovljena
najustreznejša moč ogrevanja, izognemo se nepotrebnemu
trošenju energije. Poleg tega sistem ocenjuje spremembe
sobne temperature in preprečuje nepotrebno dvigovanje in
zniževanje temperature dovoda. Funkcija samodejnega prilagajanja povečuje udobje in energetski prihranek ter obenem ne zahteva dodatnih nastavitev.
V primeru ogrevalnega sistema z dvema različnima vrstama oddajnikov toplote (talno gretje + radiatorji) sistem
Ecodan omogoča nastavitev dveh različnih ogrevalnih krogov. Urnik delovanja za vsako območje je možno nastaviti
ločeno s pomočjo daljinskega upravljalnika.
Z obratovanjem ogrevalnega kotla, bi za kurilno olje, letno, porabili približno 3 krat več. Investicija z ogrevalno toplotno črpalko zrak-voda ne omogoča le večjega udobja in
prihranka stroškov ogrevanja, ampak pomeni tudi odgovorno ravnanje do našega okolja. Nakup visoko učinkovitih modelov spodbuja tudi EKO SKLAD s subvencijami.

ZUBADAN ob objektu

zunanje enote- ZUBADAN

PRIPRAVLJENI na ZIMO

OGREVA DO -28°C

ZUNANJE TEMPERATURE,
NAZIVNO MOČ OGREVANJA
OHRANJA DO -15°C.

Inverterska toplotna
črpalka zrak voda v
deljeni izvedbi

www.vitanest.si | klimatiziramo.si
Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih črpalk
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

MODRA ŠTEVILKA

080 19 59
brezplačna telefonska številka za uporabnike
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48. MOS letos odpira vrata
od torka do nedelje!
Na sejmu bo 1500
razstavljavcev iz 36 držav!
Največji sejem v regiji, 48.
MOS, bo letos potekal v Celju od torka do nedelje (8.13. september 2015). Na
Celjskem sejmu so letos ohranili simbolično vstopnino
prvi dan sejma, ko bodo obiskovalci za vstopnico odšteli le 2 evra. Ostale sejemske
dneve, pa lahko obiskovalci
cenejše vstopnice izkoristijo
vsak dan po 16. uri. Sejemsko
dogajanje bodo popestrile
posebne vsebine za posamezne ciljne skupine, veliko novosti pa napovedujejo tudi
razstavljavci. Organizatorji
Celjskega sejma obiskovalce vabijo, da si dnevni program dogajanja ogledajo na
www.ce-sejem.si.

Vsebina MOS-a bo letos še bogatejša, saj so organizatorji Celjskega
sejma, skupaj z različnimi partnerji,
pripravili kar nekaj novosti in vsebinskih dopolnitev programa. Te izhajajo iz potreb in prioritet gospodarstva
ter države. V ta segment sodi aktivno preživljanje prostega časa v naravi, zato za vse ljubitelje kampiranja na
MOS-u pripravljajo 1. veliko razstavo
kampinga in karavaninga. Opozorili
bodo na pomen lesa kot strateške surovine, ki jo v Sloveniji mnogokrat
uporabljamo na neprimeren način, s
premalo dodane vrednosti v procesu predelave. Letošnji MOS bo prvič v
Sloveniji celovito predstavil področje
e-mobilnosti.

Rekordno število tujih
skupinskih predstavitev!
Zanimiv bo nacionalni
paviljon Kitajske
Letos se na celjskem sejmišču obeta rekordno število skupinskih predstavitev tujih gospodarstev. Največjo
predstavitev pripravlja Kitajska. V celotni sejemski dvorani A bo tako od
torka do petka (8.-11. september, od
9.00 do 17.30 ure) mogoče obiskati Premium Brands China. Zgodila se
bosta še dva jubileja – Hrvaška bo
letos v organizaciji Hrvaške obrtne
zbornice zabeležila 20. zaporedni
nastop, Srbija pa 10., v organizaciji
Pokrajinskega sekretariata za gospodarstvo, zaposlovanje in enakopravnost spolov AP Vojvodina. Sicer pa
skupinske predstavitve pripravlja-

jo še Brazilija, Indija, Italija, Kanada,
Madžarska, Tajvan, Turčija in ZDA.
Pomemben spremljevalni del skupinskih predstavitev tujih gospodarstev, bodo organizirana b2b srečanja.
S kitajskimi podjetji, ki želijo na 48.
MOS najti nove poslovne partnerje v
Srednji in Vzhodni Evropi, se bo mogoče srečati v sredo 9. septembra.
Dan kasneje, v četrtek 10. septembra, pa bo v Celju še mednarodno poslovno srečanju SME iz držav EU in JV
Evrope, ki ga pripravlja OZS.

Učinkovita raba energije in
okolju prijazni izdelki so še
vedno v osredju širokega
razstavnega programa
sejma
Na 48. MOS-u bodo tradicionalno
najbolj zastopana podjetja, ponudniki izdelkov in storitev na področju zaključnih del v gradbeništvu, najboljši domači in tuji ponudniki izdelkov
in storitev za ogrevanje, hlajenje in
prezračevanje, ter materialov za energetsko učinkovito gradnjo ali obnovo
stanovanjskih in industrijskih stavb.
Rdeča nit predstavljenih vsebin bo
energetska učinkovitost in odgovornost do okolja.
Obiskovalcem 48. MOS-a bodo
brezplačne nasvete, o učinkoviti rabi
energije in uporabi obnovljivih virov
energije, posredovali neodvisni energetski svetovalci mreže ENSVET. Vsak
dan bodo za individualna svetovanja
obiskovalcem sejma na voljo štirje
energetski svetovalci, ki bodo izvedli
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še posebna predavanja. Med drugim
bo govora o načrtovanju in gradnji
sodobne ekološke pasivne hiše, načrtovanju energijsko učinkovitih stanovanjskih novogradenj, predstavljen
bo primer sanacije starejše družinske hiše in primeri energijsko učinkovitih novogradenj iz lesa ter prenova
stavb z uporabo lesa. Predstavljena
bo energijsko učinkovita razsvetljava za stanovanjske stavbe, učinkovita
raba in varčevanje z električno energijo, ekonomika energentov in doba
vračanja, enostavni energetski ukrepi, pa tudi male čistilne naprave in sodobni načini prezračevanja hiš.
Skladno z zavezami, ki jih je naša
država sprejela na podlagi zahtev evropske direktive o energetski
učinkovitosti, pa bodo energetske
teme v ospredju tudi na tradicionalnem Dnevu gospodarske diplomacije in srečanju slovenskih občin na
MOS-u. Predstavniki občin se bodo
pogovarjali o priložnostih in pasteh
energetsko učinkovite obnove jav-

nih stavb. Posvetili se bodo pomenu
energetskega pogodbeništva pri realizaciji energetskih ukrepov v lokalnih
skupnostih.

Energetski svetovalci tudi
o prednostih lesa
Za sodobne energijsko učinkovite stavbe je, v primerjavi z običajno gradbeno prakso, značilno, da je
v skupnem številu novogradenj vedno večji delež objektov grajenih iz
lesa, med drugim pojasnjuje dr. Miha
Praznik, ki bo na MOS-u predstavil
primere energijsko učinkovitih novogradenj iz lesa ter prenovo stavb z
uporabo lesa. Njegovi kolegi pa pripravljajo še predavanja o lesenih hišah, o kurilnih napravah na lesno biomaso in praktičnih izkušnjah pri
ogrevanju na lesna goriva.
O strateškem pomenu lesa bo
govora tako na strokovnem dogodku (9.9.), kjer pričakujejo tudi dva pristojna ministra, v atriju sejmišča, kjer
bo prikazana celotna zgodba sloven-

skega gozda, posebna paša za oči pa
bo tudi državno tekmovanje gozdnih
delavcev (12.9.).
Letošnji MOS bo, prvič v Sloveniji,
celovito predstavil področje e-mobilnosti. Videti in preizkusiti bo mogoče
električne avtomobile, motorje, skuterje in kolesa. Predstavljene bodo
električne polnilnice, novosti na področju baterij ter svetovni trendi. Na
strokovnem posvetu (torek, 8.9.) se
bodo, s ključnimi akterji na tem področju, posvetili vprašanjem priložnosti na področju e-mobilnosti za
slovensko gospodarstvo, znanost in
turizem.
V Celjskem sejmu bodo prvi dan
MOS-a (8.9.) odprli hitro polnilnico za
električna vozila 2 x 22 kW, ki bo brezplačno na voljo vsem obiskovalcem
sejmišča. Na letošnjem sejmu bodo
poleg hitre polnilnice, zagotovili še 15
brezplačnih parkirnih mest za električna vozila s priključkom 230V, 16 A.

MOS-ova doživetja
prinašajo zabavo za vse
generacije
Celotni razstavno-strokovni del
sejemskega dogajanja bodo zaokroževala MOSova doživetja, ki poleg glasbeno-plesnega dogajanja na
odru v atriju sejmišča in testnih voženj z električnimi vozili, prinašajo še
Outdoor park, kjer bo mobilni adrenalinski park s preizkusi spretnosti za
celotno družino. Dogajalo se bo smučanje na travi, zorbing, dirkanje s formulami – gokardi, izposoja koles in
preizkus na posebej prirejeni adrenalinski podlagi. Potekale bodo še
predstavitve adrenalinskih športnih
doživetij v puščavi, motoristične dogodivščine, nordijska hoja za vso družino in vse generacije, pa tudi Mini
olimpijada za otroke (11. in 12.9.).
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Koaksialni toplotni
izmenjevalci v toplotnih
črpalkah
Pomemben element vsake toplotne črpalke je toplotni
izmenjevalec, ki prenaša toplotno energijo s strani freonskega kroga na vodni krog. Tako ogreto vodo uporabimo
za ogrevanje prostorov, sanitarno vodo in drugo.
V večini primerov proizvajalci vgrajujejo poceni ploščne
izmenjevalce, ki imajo celo vrsto slabosti in v večini primerov samo dve dobri lastnosti. To je nizko ceno in dober prenos toplote, kar vpliva na COP.
Napredni proizvajalci toplotnih črpalk, kot je na primer
FUJITSU, pa se poslužujejo toplotnih izmenjevalcev drugačne vrste. Izpostaviti želim izvedbo CEV v CEVI oz. takoimenovan koaksialni toplotni izmenjevalec.
Pri koaksialnem toplotnem izmenjevalcu so lastnosti
obrnjene, v primerjavi s ploščnimi toplotnimi izmenjevalci. Vrsto dobrih lastnosti zasenči visoka cena in slabši prenos toplote. Posledično, to pomeni, nekoliko nižji COP v
primerjavi s toplotnimi črpalkami, ki imajo vgrajen ploščni
izmenjevalec.

Koaksialni toplotni izmenjevalec se
uporabljajo predvsem pri:






toplotnih črpalkah za proizvodnjo tople vode,
klimatskih komorah,
napravah za simuliranje naravnih pogojev,
v napravah s sistemom hladilnih krogov,
kot evaporatorji ali kot kondenzatorji.
Koaksialni toplotni izmenjevalec, vgrajen v toplotno črpalko za ogrevanje, zagotavlja konstanten prenos toplote,
brez delnega zamrzovanja. Vgrajene cevi prepuščajo tudi
večje delce nesnage, zato se nikoli ne zamašijo. Ploščni izmenjevalci pa so zgrajeni tako, da so v njih zelo majhni prehodi, v katere se zagozdijo delci nesnage in ovirajo pretok
vode. S tem se izgublja učinkovitost naprave. Tudi nabiranje vodnega kamna je pri ploščatem izmenjevalcu velik
problem, pri koaksialnem pa vodni kamen ne povzroča nobenih težav. Seveda se da omenjene težave izničiti z ustrezno pripravo tehnološke vode, vendar se to v praksi ne izvaja, zaradi dodatnih stroškov.
Poleg mehanskih problemov pa pri toplotnih črpalkah
za ogrevanje naletimo tudi na fizikalne probleme.
Sistem ogrevanja je zgrajen tako, da je potreben konstanten odvzem energije na toplotnem izmenjevalcu. Kaj

to pomeni v praksi? Naprava s ploščnim izmenjevalcem
mora imeti vgrajen senzor pretoka. Ta skrbi, da je pretok
vode vedno dovolj velik, da se energija dovedena v izmenjevalec prenese na vodo in odvede. Pri ogrevanju načeloma ni težav, te se pojavijo pri hlajenju.
Imamo namerno hlajenje v poletnem času ali pa prisilno hlajenje v zimskem času, pri tako imenovanem odtajevanju zunanje enote. Če je pretok vode premajhen, ploščati izmenjevalec zamrzne, se poškoduje in voda se zmeša
s hladilnim sredstvom. Ko voda prodre v vse točke hladilnega kroga, tudi v kompresor, povzroči ogromno škodo.
Navadno je zunanja enota popolnoma uničena. Če pa pogledamo koaksialni izmenjevalec, teh težav ni. Samo navitje, cev v cevi, je vstavljeno v majhno posodo (10 do 20
litrov) napolnjeno z vodo. Ta voda služi kot akumulator
energije, ki se porablja pri procesu odtajevanja. Toplotna
črpalka z vgrajenim koaksialnim izmenjevalcem, za svoje delovanje ne potrebuje tipala za pretok vode, ki je velikokrat vir težav. Pri odtajevanju porabi vodo akumulirano
v samem koaksialnem izmenjevalcu in ne potrebuje tople
vode iz ogrevalnega sistema. V radiatorskih sistemih, s termostatskimi ventili, se hitro zgodi, da so vsi ventili zaprti in
toplotna črpalka nima dotoka tople vode, potrebne za odtajevanje. Na napravi se tako pojavi FLOW ERROR, v najslabšem primeru pa zamrzne ploščati izmenjevalec.
Iz predstavljene problematike je razvidno, da toplotno
črpalko ne gre ocenjevati le na podlagi izkoristkov COP ali
SCOP, temveč moramo pretehtati vse prednosti in slabosti
različnih izvedb. Usposobljeno prodajno osebje in izkušeni
monterji znajo svetovati pravilno izbiro toplotne črpalke in
primerno izvedbo vgradnje.
Z leti opažamo višjo zavest pri izvajalcih, za primerno
obdelavo tehnološke (ogrevane) vode. V nekaterih evropskih državah imajo to urejeno s predpisi, v Sloveniji tega
še ne poznamo. S primerno obdelavo vode zagotovimo, da
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sistem ogrevanja deluje bolj učinkoviti. Zaščitimo cevovode in grelce pred nalaganjem vodnega kamna in korozijo, z
magnetnimi ciklonskimi filtri pa vodo sproti čistimo.. Širok
spekter kemikalij in filtrov za čiščenje, zagotavlja angleško
podjetje z blagovno znamko FERNOX.

Vse podrobnejše informacije o toplotnih
črplakah FUJITSU Waterstage, ki imajo
vgrajen koaksialni izmenjevalec in
proizvodih FERNOX za tehnološko
obdelavo vode, lahko dobite pri
zastopniku za Slovenijo: Dines d.o.o., Cesta
na Brdo 85, 1000 Ljubljana. Naslov spletne
strani je www.dines.si.

Izredna Zanesljivost
Izredna Zanesljivost
TRAJNOST

TRAJNOST

•Zaščita proti koroziji
•Zaščita proti koroziji
•Stikalo za pretok ter filter nista potrebna
•Stikalo za pretok ter filter nista potrebna
Akumulator iz
nerjaveče pločevine

Akumulator iz
nerjaveče pločevine
Koaksialni toplotni
izmenjevalnik

Koaksialni toplotni
izmenjevalnik

Topli tok
hladilnega plina

Topli tok
hladilnega plina

Proti zamrzovalna
tekočina NI potrebna

Ogreta voda
Visoko učinkovit
vodni toplotni
izmenjevalec

Proti zamrzovalna
tekočina NI potrebna

Ogreta voda
Visoko učinkovit
vodni toplotni
izmenjevalec

Choose
your own TEMPO
Fluidmaster d.o.o.

T (5) 728 37 00

www.liv.si
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Uponor Renovis

Hiter, suhomontažen in
nizkotemperaturni sistem
za adaptacije
Opis sistema
Ploskovno ogrevanje je energetsko
najbolj učinkovit sistem za ustvarjanje udobnega okolja v vsakem domu.
Prednosti ploskovnega sistema je veliko. Zahvaljujoč Uponorjevemu sistemu Renovis, je sedaj vgradnja še bolj
enostavna in hitrejša. Udobje, ki ga
nudi ploskovno ogrevanje, ni več izključna domena novogradenj, saj lahko sedaj tudi lastniki objektov, ki jih
želijo prenoviti, uživajo številne prednosti ploskovnega ogrevanja.
Glavni element sistema Renovis je
mavčna plošča, debeline 15 mm, v kateri se nahajajo cevi PE-Xa, dimenzije
9,9 mm. Vsaka plošča ima prosto dovodno in povratno cev, kateri se enostavno priključita na tipične dovodne
ogrevalne cevovode.
Mavčna plošča z vgrajenimi cevmi poenostavlja namestitev stenske-

ga in stropnega sistema in zagotavlja
doseganje optimalne moči ogrevanja
ali hlajenja. Uponorjev sistem Renovis
odlično deluje z nizkotemperaturnimi
obnovljivimi viri energije kot so toplotna črpalka voda/voda in zrak/voda
– zahvaljujoč plošči Renovis je sedaj
omogočena energetska učinkovitost
v vsakem domu.
Nosilna podkonstrukcija je lahko
izdelana iz lesa ali kovine. Ob tem je
potrebno upoštevati tipična pravila
in standarde, ki veljajo za suhomontažne stenske/stropne konstrukcije.
Globina vgradnje je odvisna od
zahtev pri projektiranju, najmanjša
vgradna globina kompletnega sistema je 50 mm.

Točka rosišča v zunanjih
stenah
Gradbeni elementi, ki so podvrženi zunanjim vplivom (vremenskim
pogojem), morajo biti zaščiteni proti kondenzaciji vode. To je potrebno
upoštevati in izračunati že v fazi projektiranja obnove. Običajno se doda
nova ali dodatna izolacija na zunanje
stene med obnavljanjem stavbe.
Ploskovni ogrevalni sistemi, ki so
vgrajeni v obnovljenih prostorih, dvignejo temperaturo gradbene strukture (stena/strop) za > 3°C. Na ta način
se dvigne točka rosišča znotraj gradbene konstrukcije in se prepreči kondenzacija vode ter nastajanje plesni,
ki se običajno pojavljajo na robovih in
vogalih sten ter stropov.

Finalizacija/polnjenje/
prekrivanje sten in stropov

Primer: podkonstrukcija iz kovinskih profilov
CD 27/60

Plošče Uponor Renovis so tovarniško profilirane na obeh daljših straneh
tako, da se lahko polnilna masa zlahka
uporablja in zagladi. Plošče se lahko
direktno pobarva ali prekrije s tapeto
ali, če je to zaželeno, se lahko na plo-
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ščo nanese tanek zaključni sloj.
Zaključna obdelava mavčne površine, ki vsebuje Uponor Renovis, mora
biti v skladu z navodili za vgradnjo suhomontažnih sistemov.

Obdelava plošče Uponor Renovis z maso Knauf
UNIFLOTT

Tehnični koncepti priklopa
dovodnih cevi
Plošče Uponor Renovis sestojijo iz mavčne plošče, debeline 15 mm
in vgrajenih cevi PE-Xa, dimenzije 9,9
mm. Plošče se morajo vedno priključiti po Tichelmannovem principu z uporabo fitingov Q&E.
Pri prenavljanju se pogosto zgodi,
da se priklop stenskega ogrevanja izvede na obstoječe priključke radiator-

skega ogrevanja. Pred samo priključitvijo je potrebno opraviti pregled
stanja obstoječih cevi.
V primeru, da se sistem Renovis
uporabi na stropni površini, je najbolj primeren način priklopa cevi na
dovod preko razdelilca. Razdelilec je
lahko vgrajen znotraj podkonstrukcije
ali pa na sami steni (npr. na hodniku).
Povezovalne cevi PE-Xa, dimenzije 20
mm, so pritrjene na strop s pomočjo
držal cevi (sistemski element) in priključene po načelu Tichelmann s pomočjo fitingov Q&E.
Pri uporabi Uponorjevega razdelilca se lahko regulacija temperature v
prenovljenem prostoru regulira s pomočjo brezžične regulacije Uponor
DEM. Brezžični sobni termostati se
lahko vgradijo v vsak prenovljeni prostor, kar omogoča neodvisno regulacijo temperature zraka v posameznih

Primer: Priklop plošč Uponor Renovis, ki
so vgrajene na strop, preko Uponorjevega
razdelilca. Individualna regulacija temperature
v prostoru preko sobnega termostata in
termopogona.
Primer: Priklop plošč Uponor Renovis, ki so
vgrajene na steno. Regulacija temperature
preko sobnega termostata in termostatskega
ventila.

Prednosti:
 Vgradnja na obstoječe stenske/
stropne površine
 Tipična suhomontažna vgradna
metoda (CD 27/60)
 Ni zahteve po dodanem izravnalnem sloju
 Hiter čas vgradnje: 3 prostori/dan
 Možna vgradnja luči, prezračevalnih elementov ali električnih
komponent
 Visoko-kvalitetne Uponorjeve cevi
PE-Xa, dimenzije 9,9 x 1,1 mm
 Možna uporaba nizke temperature
dovoda pri ogrevanju (pod 35°C)
 Preprečevanje nastanka plesni:
dvig temperature v stenski/stropni
konstrukciji (do 3°C)
 Možna posamična conska regulacija
 Moč ogrevanja do 120 W/m2 (stena), 60 W/m2 (strop)
 Možnost hlajenja (energetsko učinkovito ploskovno hlajenje)
V. Zabret, TITAN d.d.

Več informacij o samem
sistemu in o ostalih
Uponorjevih proizvodih
in sistemih, si lahko
ogledate na prenovljeni
spletni strani
www.uponor.si .

prostorih. Zaradi uporabe brezžične
regulacije odpade potreba po vgradnji ožičenja znotraj sten.

Objava tretjega javnega razpisa
za subvencioniranje obrestne mere
za komercialne kredite
Spoštovani člani!
Obveščamo vas, da je v Uradnem list RS (UL RS štev. 62/2015, petek, 28.8.2015) objavljen tretji javni
razpis Mariborske razvojne agencije (MRA) za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico.
UL je objavljen na spletni strani:
http://www.uradni-list.si/uradni-list
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Zakaj je izbira monterja
vsaj tako pomembna kot
izbira toplotne črpalke?
Predstavljajte si naslednji scenarij!
Vrnete se z dopusta na morju in ugotovite, da je drobna kapljica, ki se je
nabirala na eni izmed cevi v kurilnici,
drobno lužico na tleh kurilnice spremenila v manjše jezero. Voda se je
razlila tudi po drugih prostorih. Nad
tem razgledom niste prav nič navdušeni. V imeniku, na telefonu, hitro poiščete številko monterja, ki je toplotno
črpalko montiral. Gospoda pokličete,
on pa se ne oglasi, ali pa se oglasi in
vam pove, da je naslednje tri tedne
na dopustu. Morda vas pa kar zavrne,
češ, da nima časa! Naslednji smiselni
korak bi bil, da se obrnete na uvoznika,
vendar se v tistem trenutku spomnite,
da je monter "založil" izvirnik navodil,
kjer so bili zapisani kontaktni podatki uvoznika, skupaj z garancijsko izjavo… Nočna mora, kajne?
Naš namen ni namigovati, da si
monter ne sme privoščiti zasluženega letnega dopusta. Daleč od tega!
Želimo le poudariti, kako pomembno
je izbrati monterja, ki k montaži pristopi strokovno in poskrbi, da prejmete navodila za uporabo, z izpolnjeno garancijsko izjavo. Vsakemu izmed
nas se lahko zgodi, da založi kakšen
dokumenti, vendar je potrebno, v takem primeru, priskrbeti nadomestek.
Dolžnost uvoznika pa je, da v doglednem času priskrbi serviserja, ki bo težavo začasno odpravil, dokler se vaš
monter ne vrne z dopusta.
Izbira monterja je prav tako pomembna, kot izbira toplotne črpalke.
Preprosto povedano, če na drag in hi-

ter športni avtomobil namestimo poceni in nekvalitetne pnevmatike, njegov oprijem cestišča in občutek pri
vožnji ne bo tako dober, kot če montažo izvede izkušen vulkanizer, s pnevmatikami priznanih proizvajalcev. S

poceni pnevmatikami tudi bistveno
povečamo možnost, da bodo na mokrem in spolzkem cestišču prevladali zakoni fizike in nas bo centrifugalna
sila odnesla s ceste. Vendar vrnimo se
k toplotnim črpalkam!
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Z izbiro kvalitetnejših ventilov se
vrednost investicije poveča, vendar to
tudi pomeni, da se možnost prej navedenega scenarija bistveno zmanjša.
Enaka zgodba se lahko ponovi npr. pri
filtru nesnag. V kolikor se toplotna črpalka montira na obstoječi sistem radiatorskega ogrevanja, je potrebna
vgradnja magnetnega filtra. Ta poskrbi, da feromagnetni delci ne poškodujejo obtočne črpalke. Vsak od
nas želi, iz svojega ogrevalnega sistema, iztisniti čim daljšo dobo ogrevanja, brez skrbi in večjih popravil. To je
mogoče le, če so vgrajene kvalitetne
komponente in če montažo vrši kompetenten monter. Površno izdelani hidravlični spoji vodijo v puščanje vode.
Hude posledice pa imajo tudi slabo izdelani spoji freonske povezave med
notranjo in zunanjo enoto. Uhajanje
hladiva je z ekološkega vidika katastrofalno, vendar za stranko ne predstavlja večjega finančnega bremena. Veliko huje udari po žepu , če je v
freonski sistem vdrla vlaga. Voda ima
povsem drugačne lastnosti od freona
oz. hladiva, ki se uporablja v toplotnih
črpalkah, poleg tega je visoko korozivna. Vlaga v freonskem sistemu lahko
povzroči hudo okvaro kompresorja ali
prenosnika toplote. Obe komponenti sta ključni za nemoteno delovanje
toplotne črpalke in sta na seznamu
dražjih rezervnih delov. Se vam zdi
smiselno, da pri montaži privarčujete sto evrov, čez nekaj let pa morate vložiti več sto evrov v zamenjavo
kritične komponente toplotne črpalke, ki je zatajila na račun nekvalitetne
montaže?
Predvidena življenjska doba toplotne črpalke je petnajst do dvajset
let. Predpogoj za to je redno vzdrževanje. Tudi pri toplotnih črpalkah
velja, da je preventiva bistveno cenejša in enostavnejša, kot kurativa.
Predviden letni servis toplotne črpalke ni pretirano obsežen in navadno
ne zajema menjave komponent, zato
tudi ne predstavlja večjega stroška za
uporabnika. Je pa letni servis ključen
za kvalitetno in učinkovito delovanje

toplotne črpalke. Hitro se lahko zgodi, da večji del površine prenosnika
toplote v zunanji enoti, prekrije jesensko listje. Taka težava je hitro rešljiva.
Kaj pa usedline delcev, ki se nabirajo
v dolgih letih uporabe? Pravi monter
se zaveda, kako pomembna je zadovoljna stranka, tudi leta po montaži.
Zunanjo enoto bo zato temeljito počistiti, da bo tako učinkovito obratovala,
kot prvi dan po montaži. Pomembno
je tudi, da monter živi v vaši neposredni bližini. Odzivnost monterja iz sosednjega mesta bo zagotovo večja,
kot odzivnost monterja, oddaljenega
več sto kilometrov.
Kakšno vlogo pri vsem tem, pa odigra uvoznik toplotne črpalke? Uvoznik
v tem primeru nastopa kot vezni člen
med končno stranko in monterjem.
Pri podjetju Airabela d.o.o. smo se
ravno zato, odločili postaviti razstavni salon v samem osrčju Slovenije, v
našem glavnem mestu, v Ljubljani. Na
Šmartinski cesti, eni od glavnih vpadnic, smo postavili salon, kjer imamo
razstavljene najbolj popularne modele toplotnih črpalk in klimatskih naprav. Vabimo vas, da nas obiščete in
se pozanimate, katera toplotna črpalka ali klimatska naprava, bi bila popolna izbira za vaš dom. Z našimi nasveti

se trudimo ostati transparentni in iskreni, zato vam ne bomo svetovali nakupa, če toplotna črpalka ni prava rešitev za vaš primer.
Salon Airabela se nahaja na
Šmartinski cesti 58a v Ljubljani, nasproti Šmartinskega parka. Vsak delovnik se lahko oglasite pri nas, si
klimatske naprave in toplotne črpalke ogledate v živo in se, s strokovno
usposobljenim osebjem, posvetujete o pravilni izbiri. Z veseljem vam
bomo svetovali glede postavitve in
vgradnje. Preko izračuna toplotnih
izgub na vašem objektu, vam bomo
podali tudi prvo oceno stroškov ogrevanja. Menimo, da so iskreni nasveti
in srčnost, bistvenega pomena za dober odnos s strankami, kar je seveda
naš končni cilj.

Vljudno ste torej
vabljeni v naš razstavni
salon, kjer bomo
v prijetnem okolju
pokramljali in skupaj
poiskali najboljšo
rešitev za vaš objekt.
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DO PRIHRANKOV ENERGIJE
BREZ LASTNE INVESTICIJE
Večjim porabnikom energije,
kot so večstanovanjske zgradbe,
hoteli, šole, vrtci, zdravstveni
domovi, domovi starejših občanov, pa tudi
upravne zgradbe, nakupovalni centri in
podobno, predstavljajo stroški ogrevanja
oziroma porabe energije pomemben delež
vseh izdatkov. Pogosto se tudi dogaja,
da so kotlovnice dotrajane in potrebne
prenove, sredstev pa ni na voljo. Popolna
rekonstrukcija ali le optimizacija obstoječega
ogrevalnega sistema, s hibridno rešitvijo,
je z energetskim pogodbeništvom oziroma
kontraktingom lažje dosegljiva.
V večstanovanjskih stavbah se zaradi različnih pogledov
na prioritete in predvsem pomanjkanje razpoložljivih
sredstev pogosto odlaša s prenovo kotlovnic, ki so zaradi
zastarele tehnologije tudi bolj potratne. Najti vir energije, ki bo cenovno ugoden, s kratko povračilno dobo investicije ter predvsem učinkovit, so želje večine uporabnikov.
Hibridni sistemi, ki združujejo dva energetska vira – najpogosteje toplotno črpalko in plin, bodisi zemeljski ali utekočinjen, so pametna pot do dolgoročno ugodnejšega načina ogrevanja.

Učinkovita sinergija dveh virov
Prednost kombiniranega delovanja toplotne črpalke
ter plina omogoča, da v primeru izpada prvega vira, ogrevanje v celoti prevzame drug vir. V danem trenutku tako
deluje tisti sistem, ki uporabniku omogoča boljše izkoristke, cenejše ogrevanje ter zanesljivo proizvodnjo toplote.
Vse to se regulira samodejno in uporabniki zato nimajo nepotrebnega odvečnega dela. Tak sistem je primeren tako
za nizkotemperaturno kot visokotemperaturno ogrevanje
(radiatorji) in za to ni potrebna popolna energetska sanacija objekta. Priključna moč na električno omrežje je nizka,
delovanje toplotne črpalke tiho, videz naše kotlovnice pa
zmeraj urejen.

Hibridna toplotna črpalka sinera
Hibridna toplotna črpalka Sinera v kombinaciji z zemeljskim plinom, UNP ali drugimi energetskimi viri zagotavlja
visoke prihranke, tudi do 45 odstotkov, in to ob relativno
nizki investiciji. Sistem je zasnovan tako, da avtomatsko deluje do določene zunanje temperature zraka v prehodnih
obdobjih, nato pa se ob nižjih temperaturah izklopi in ogrevanje prevzame plinski kondenzacijski kotel oziroma drug
vir energije, ki takrat deluje najbolj optimalno. Specifična
zasnova Sinere, ki je produkt razvoja in sodelovanja vodilnega domačega proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm,
plinskih kotlov Buderus podjetja Kovintrade ter družbe
Butan plin, omogoča, da dosegamo optimalno razmerje
med ceno in realizirano učinkovitostjo.

S kontraktingom je investicija lažje
dosegljiva
Večji porabniki lahko pridejo do nove energetske rešitve
tudi, če v danem trenutku za investicijo nimajo na razpolago lastnih sredstev, oziroma se le-ta omejena. Energetsko
pogodbeništvo oziroma kontrakting temelji na prenovi
obstoječega sistema ogrevanja s financiranjem iz bodo-
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čih prihrankov energije, ki se zagotovijo s sodobnejšimi
energetskimi rešitvami. Družba Butan plin je v tem primeru izvajalec energetskih storitev, ki sklene partnerstvo z izbranim porabnikom. Tako predstavlja investitorja, ki glede
na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi bolj učinkovit ter
varčen sistem ogrevanja.

Prihranki energije za kritje investicije
Manjša poraba energije pomeni večje prihranke denarja. Ti prihranki se v primeru kontraktinga uporabijo za povrnitev investicije v sistem – del se vrne družbi Butan plin
za kritje nastalih stroškov, drugi del pa ostane podjetju kot
podpisniku pogodbe. Po desetih letih investicija v celoti
preide v last naročnika in prav tako vsi doseženi prihranki
pri stroških energije. Kontrakting je primeren za objekte z
zastarelimi kotlovnicami, ne glede na to, ali so že bili delno energetsko sanirani ali ne, ter za vse, ki želijo učinkovito rešitev na ključ z doseganjem pomembnih prihrankov.
Po tej poti so svoje težave z optimizacijo ogrevalnega sistema rešila že nekatera podjetja oziroma upravljavci
stavb. Možnosti za vaš konkreten primer bodo z veseljem
preučili strokovnjaki družbe Butan plin, ki vam bodo pripravili konkretne izračune ter svetovali o najboljših poteh do
udobnega in ugodnega način ogrevanja.

Hibridna toplotna črpalka sinera
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PREDNOSTI ELEKTRIČNEGA
OGREVANJA PRI PRENOVI
STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Danes so uveljavljeni trije načini električnega ogrevanja:
talno ogrevanje, stenski konvertorji ali sevala in infra paneli.
Pri gradnji stanovanjskih objektov, ki so sedaj v fazi prenove, je bilo
v večini primerov instalirano t.i. centralno ogrevanje z vročo vodo preko
zidnih radiatorjev. Talno ogrevanje je
bilo včasih zelo redko vgrajeno, šele
čez čas so ljudje prepoznali prednosti talnega ogrevanja, zato je danes ta
močno uveljavljen. Razvod toplovodnega sistema talnega ogrevanja je
potrebno planirati že pri novogradnji
in zagotoviti potrebno višino tlakov –
za razvodni sistem je potrebna višina
najmanj 60 mm. Pri adaptaciji objektov, kjer talnega ogrevanja ni bilo, je
to nemogoče zagotoviti, saj pogosto zmanjka dovolj višine že za optimalno debelino izolacije. Zato je v takih primerih idealna izbira električno
ogrevanje. Vgradnja grelne mreže
ali grelne folije zasede samo nekaj
milimetrov višine.
Stereotip, da je električno ogrevanje drago, danes ne velja več. Na prvem mestu to velja za talno ogreva-

Grelni kabli pod keramiko

Grelna folija pod laminatom

nje, ki deluje preko velike površine in
z nizko temperaturo. Tak način ogrevanja zagotavlja izredno visok izkoristek (v nasprotju z visoko temperaturnim načinom ogrevanja). Stroške
takega ogrevanja znižuje tudi prijeten občutek ogretih tal. Ker mraz najprej čutimo v nogah, bodo ogrevana
tla zagotavljala ugodno počutje že pri
2–3 stopinjah nižji temperaturi v primerjavi s klasičnim načinom ogrevanja. Vsaka stopinja manj pomeni znaten prihranek.

Pri dobro izoliranih objektih lahko
prostor ogrevate samo s talnim ogrevanjem, posebno v prostorih, ki jih
ne ogrevate izrazito ciklično (dnevni
prostor, kuhinja, otroške sobe). Talno
ogrevanje ne pušča »mrtvih kotov«,
tla so ogreta po vsej površini enakomerno, tudi pod mizo ali pod klopjo.
Talno ogrevanje še posebej pride
do izraza v kopalnicah, hoja z bosimi
nogami po ogretih keramičnih ploščicah daje blagodejen občutek.
Za kopalnice in mokre prostore so
na voljo grelni kabli, pritrjeni na nosilno mrežo, kar zagotavlja hitro in natančno polaganje. Polagajo se na ali
v estrihe, finalni tlak pa je lahko keramika, granit, laminat, PVC obloga ali
parket.
Preostali načini električnega ogrevanja, bodisi zidni konvertorji, bodisi
infra paneli, lahko odlično dopolnjujejo talno ogrevanje, kot tudi katerokoli klasično ogrevanje, na primer
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kamini. Termostatska regulacija ob
želeni temperaturi izklopi ogrevalni
element in se po potrebi samodejno
vklopi.
Kateregakoli od načinov električnega ogrevanja je možno nadzorovati
oziroma krmiliti na daljavo, preko mobilnega telefona, kar je zelo uporabno
za objekte, ki niso nenehno v uporabi
(počitniške hiše).

sistemu. Značilnost sevalnih panelov je, da večino toplote v prostor oddajo s sevanjem (infrardečimi žarki).
Namreč paneli ne segrevajo neposre-

Sevalni paneli

Stenski radiatorji
Livingstone

dno zraka, temveč segrevajo površino
predmetov (zid, tla, pohištvo itd.), ki
nato segrevajo zrak v okolici. Princip
delovanja je enak kot pri soncu.
Nameščajo se pod strop ali na
strop. Zagotoviti je potrebno zadostno število panelov, da z ogrevanjem
pokrivajo celoten prostor.
V primerjavi s konvekcijskim ogrevanjem, kjer se zrak ogreva v dotiku
z grelnim telesom in se potem dviga
proti stropu ter se ohlajen spušča nazaj proti tlom, se pri ogrevanju s sevalnimi paneli zrak ogreva v dotiku z
ogreto površino tal in predmetov na
tleh (kot pri sončnih žarkih). Pri tem
ogrevanju ne pride do kroženja zraka,
odzivnost je zelo hitra, izkoristek vložene energije pa maksimalen.

Sevalni paneli pomenijo nekoliko
višjo začetno investicijo v primerjavi s
talnim ogrevanjem ali stenskimi radiatorji, zagotavljajo pa cenovno varčno
alternativo klasičnemu ogrevalnemu

Koop trgovina d.o.o.

Električno ogrevanje
Od leta 1990

KOOP TRGOVINA d.o.o.
Tel.: 07/47-78-820 El. pošta: info@koop.si
Zg. Pohanca 6
Fax: 07/47-78-821 Splet: www.koop.si
8272 Zdole

ELEKTRIČNI VARČNI RADIATORJI

INFRARDEČI SEVALNI PANELI

Učinkovito, zdravo in ekonomično ogrevanje brez vzdrževanja

Keramični nanos
V prodajnem programu imamo tudi radiatorje z obešali za sušenje
brisač, t.i. „električne lojtrice“, radiatorje z dvojnim grelcem, ki izjemno
hitro ogrejejo kopalnico, in steklene radiatorje v videzu ogledala.

Praškast plastičen
nanos z ALU-okvirjem

Steklena izvedba
z ALU-okvirjem

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
Grelni kabli za ogrevanje tal,
če imamo položeno
keramiko, granit, PVCoblogo ali parket.

Grelne folije za ogrevanje
tal, če je položen laminat.

Obiščite nas na MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU, ki bo potekal na Celjskem sejmu,
od 8. do 13. septembra 2015.
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Astech je sklenil
partnerstvo z
avstrijskim upravljavcem
avtocest
Podjetje Astech s
servisiranjem in
vzdrževanjem klimatskoprezračevalnih sistemov v
infrastrukturnih objektih,
s katerimi upravlja
slovenski DARS, že vrsto let
predstavlja pomemben člen
pri zagotavljanju varnosti
na slovenskih cestah.
Visoka profesionalnost in
hitra odzivnost Astechovih
serviserjev sta v letošnjem
letu, poleg DARS-a, ki je
pred nedavnim sodelovanje
z uspešnim logaškim
podjetjem še poglobil,
prepričala tudi državno
družbo za upravljanje in
vzdrževanje avtocest v
sosednji Avstriji. Avstrijska
družba ASFINAG je podjetje
Astech izbrala za svojega
partnerja na področju
servisnih in vzdrževalnih
del v varnostnonadzornih objektih na
avstrijskih avtocestah.

Tako v slovenski kot v avstrijski
družbi za upravljanje avtocest se zavedajo, da je sodelovanje s hitro odzivno in visoko profesionalno ekipo
serviserjev klimatsko-prezračevalnih
sistemov ključnega pomena za varnost potnikov v cestnem prometu.
Varno pot skozi cestne predore namreč zagotavlja vrsta nadzornih in
varnostnih sistemov. Med njimi igrajo
ključno vlogo sistemi hlajenja v napa-

Avstrijski ASFINAG izbral
Astech

jalno-krmilnih prostorih. Napajalnokrmilni prostori v pogonskih centralah in v elektro prostorih cestnih
predorov nadzirajo in upravljajo varnostno-nadzorne sisteme, prometno
signalizacijo, razsvetljavo in rezervno
napajanje z električno energijo. Če bi
v takšnem prostoru prišlo do napake
pri delovanju hlajenja in ta ne bi bila
odpravljena pravočasno, bi previsoka
temperatura povzročila zaustavitev
varnostno-nadzornih sistemov, upravljavec pa bi moral predor zapreti za
promet. Podobna varnostno-nadzorna oprema je ključna tudi za pravilno
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delovanje cestninskih postaj in avtocestnih baz ter upravljanje inteligentnih nadzornih in transportnih sistemov v cestnem prometu.
V slovenskem DARS-u že vrsto let
sodelujejo z Astechom zaradi kratkega odzivnega časa serviserjev, urejene dežurne službe vse dni v letu in
stalne zaloge ključnih rezervnih delov, ki zagotavlja hitra popravila. Vse
te konkurenčne prednosti so v letošnjem letu prepričale tudi avstrijsko državno družbo za upravljanje in
vzdrževanje avtocest ASFINAG, ki je v
Astechu prepoznala zanesljivega par-

Avstrijci so v Astechu
prepoznali zanesljivega
partnerja

tnerja in ga povabila k sodelovanju.
Novo partnerstvo, zaradi močne konkurence na avstrijskem trgu,
predstavlja za podjetje Astech pomemben uspeh, hkrati pa tudi veliko
poslovno priložnost. Avstrijska družba ASFINAG upravlja s kar 2.200 km
državnih avtocest, na katerih je 350
km predorov in preko 5.000 mostov.
Z novimi tehnologijami in inovacijami, ki jih s podporo poslovnih partnerjev, med katerimi je po novem
tudi slovenski Astech, razvija avstrijski upravljavec avtocest, se avtoceste
v Avstriji uvrščajo med najbolj varne
v Evropi.
Sklenjeno poslovno sodelovanje
z avstrijsko družbo potrjuje visoko
kakovost in učinkovitost poslovnega
sistema, ki ga je družba Astech razvi-

la v trinajstih letih poslovanja in tako
postala vodilno podjetje za servisiranje in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov v Sloveniji. Zdravo
poslovanje, kredibilnost in nizko tveganje za dobavitelje, kupce in druge poslovne partnerje dokazuje tudi
najvišja ocena bonitetne odličnosti,
s katero se Astech uvršča med dober
odstotek najbolje ocenjenih pravnih
subjektov v Sloveniji.
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ugodni krediti eko sklada, slovenskega
okoljskega javnega sklada za
kreditiranje okoljskih naložb pravnih
oseb, samostojnih podjetnikov
in zasebnikov
Celotno besedilo javnega
poziva 53PO15 je objavljeno
v Uradnem listu Republike
Slovenije (št. 28/15) in
na www.ekosklad.si.
Višina razpisanih sredstev znaša
10.000.000 €. Javni poziv je odprt do
30. aprila 2016.
Letna obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob
dodelitvi kredita upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Pri kreditih za
naložbe v naprave za proizvodnjo ali
soproizvodnjo električne energije pa
je določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma
višji fiksni pribitek, ki se določi na dan
izdaje odločbe o dodelitvi pravice do
kredita tako, da ne zagotavlja pomoči države.
Odplačilna doba kreditov z
vključenim moratorijem je največ
15 let oziroma največ 5 let za nakup
opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ
enoletni moratorij na odplačilo glavnice kredita.
Krediti so namenjeni za različne naložbe v varstvo okolja. Mednje
sodijo naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer naložbe v sisteme in naprave za proizvodnjo toplote ali hladu, električne
energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije, gradnjo razvoda siste-

ma za daljinsko oskrbo s toploto in/ali
hladom, pa tudi za nakup novih vozil
na električni ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih
objektih, obnovo razsvetljave, v posamezne ukrepe energijske prenove obstoječih stavb in gradnjo novih stavb
v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. Krediti so na voljo še za naložbe
v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
gradnjo oz. rekonstrukcijo naprav za
čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka, nakup novih vozil za cestni
promet s pogonom na plin, izvedbo
priklopa na plinovod ali namestitev
kurilne naprave na plin; postavitev
kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil in vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin,
gradnjo parkirišč po sistemu P+R z neposredno povezavo na javni potniški
promet; za izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti; za naložbe v gospodarjenje z
odpadki, in sicer nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma vozil, ki imajo vgrajen motor EURO
6 in se lahko uporabljajo izključno za
zbiranje ali obdelavo odpadkov, postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov,
tehnoloških postopkov in naprav za
ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo
in ponovno uporabo odpadkov ter
zamenjavo azbestnih strešnih kritin; v
zvezi z varstvom voda in učinkovito
rabo vode so krediti namenjeni za na-

ložbe v čistilne naprave za komunalne
ali tehnološke odpadne vode, tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja
voda v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu
ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; predpripravo in naprave za
čiščenje oporečnih virov pitne vode,
izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode; izvedbo ukrepov, ki
zmanjšujejo porabo pitne vode, ter
za odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo, in sicer za naložbe
v kanalizacijska omrežja za komunalne in/ali padavinske odpadne vode,
ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo
javnih oziroma zasebnih vodovodnih
omrežij. Poleg tega so krediti na voljo za začetne naložbe v spremembe proizvodnega procesa na način,
da se presegajo okoljski standardi,
v nove tehnologije, s katerimi bodo
doseženi višji izkoristki oz. zmanjšanje onesnaževanja okolja v primerjavi
z uveljavljenimi istovrstnimi tehnologijami, in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno.
Posamezen kredit lahko doseže od 25 tisoč evrov do 2 milijona
evrov. Za vsako vrsto naložbe javni
poziv določa tudi najvišji delež priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko
sklada. Ta delež znaša do 85 odstotkov priznanih stroškov naložbe v
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zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih škodljivih emisij v zrak,
do 80 odstotkov priznanih stroškov
naložbe v gospodarjenje z odpadki,
varstvo voda in učinkovito rabo vode,
ki so lahko predmet kreditiranja na
podlagi javnega poziva, in do 75 odstotkov priznanih stroškov začetnih
naložb v okoljske tehnologije, ki jih
določa javni poziv.

Za pravne osebe,
samostojne podjetnike
in zasebnike tudi
nepovratne finančne
pomoči/spodbude za
električna vozila
Na podlagi javnega poziva 32SUBEVPO15 je razpisanih 2.000.000 €
nepovratnih sredstev. Višina nepovratne finančne pomoči je odvisna od
kategorije vozila in znaša od 2.000 €
do 5.000 €. Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne pomoči/
spodbude po tem javnem pozivu za

nakup novega vozila upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih
naložb pravnih oseb.

Ugodni krediti tudi za
okoljske naložbe občanov
Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 51OB14
občanom do 15. septembra 2015 ponuja 14 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb.

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR + 1,5 %.
Odplačilna doba do 10 let.
Kredit se lahko odobri do višine
priznanih stroškov naložbe, vendar
do največ 20 tisoč evrov in ne manj
kot 1500 evrov. Pri finančno zahtevnejših naložbah, kot so gradnja nizkoenergijske ali pasivne hiše, namestitev naprav za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije

UGODNI KREDITI
občanom in pravnim osebam
za različne okoljske naložbe

3M EURIBOR + 1,5 %

z možnostjo sočasne pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije!
lokalnim skupnostim
za različne okoljske naložbe

3M EURIBOR + 1,8 %

in obsežnejša obnova stanovanjskih
stavb z izvedbo najmanj treh ukrepov,
je posamični kredit lahko višji, in sicer
40 tisoč evrov, vendar ne more preseči
priznanih stroškov naložbe.
Predmet kreditiranja so naložbe v
učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, kot so: vgradnja sodobnih naprav in sistemov za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, vgradnja solarnih
sistemov in toplotnih črpalk, postavitev naprav za pridobivanje električne
energije iz obnovljivih virov energije,
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega
ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih
in pasivnih hiš, nakup gospodinjskih
aparatov energijskega razreda A+ ali
višjega in nakup vozil na električni ali
hibridni pogon. Občani lahko najamejo kredit še za zamenjavo azbestne
strešne kritine, nakup hišnih kompostnikov, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz go-

NEPOVRATNE FINANČNE
SPODBUDE
občanom za naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih
virov energije v eno, dvostanovanjskih
stavbah in posameznih stanovanjih ter
za skupne naložbe pri obnovi starejših
večstanovanjskih stavb
občanom in pravnim osebam za naložbe
v električna vozila za cestni promet

Eko sklad, j.s. Bleiweisova cesta 30 1000 Ljubljana www.ekosklad.si 01 241 48 20
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spodinjstva, pa tudi za priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje, vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ali namestitev
zbiralnikov deževnice in naprav za čiščenje pitne vode.
Eko sklad omogoča tako pridobitev nepovratne finančne spodbude kot najem ugodnega kredita
hkrati za naložbe učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov
energije s tem, da so pogoji javnega poziva za nepovratne finančne
spodbude in javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb v celoti
izpolnjeni. Pri tem višina nepovratne finančne spodbude in kredita
skupaj ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
razen če se dodeljena nepovratna
finančna spodbuda izplača izključ-

no za delno poplačilo odobrenega
kredita Eko sklada.

Kreditiranje okoljskih
naložb lokalnih skupnosti
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 54LS15, na podlagi
katerega je na voljo 8 milijonov evrov
ugodnih kreditnih sredstev, je odprt
do 30. aprila 2016.

Letna obrestna mera:
trimesečni EURIBOR + 1,8 %.
Odplačilna doba z vključenim

enoletnim moratorijem je največ 15
let oziroma največ 5 let za nakup
opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva.
Posamezen kredit lahko doseže od
25 tisoč evrov do 2 milijona evrov, najvišji delež priznanih stroškov naložbe,
ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada, pa znaša
do 85 odstotkov.
Krediti so namenjeni za različne
naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, v gospodarjenje z odpadki ter v varstvo voda in učinkovite
rabe vode.

Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z
dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani
www.ekosklad.si.

Do Daikin Altherma toplotne

črpalke povsem brezplačno!
Vsi tisti, ki boste med 8. septembrom in
23. novembrom 2015 postali ponosni lastniki
nove DAIKIN Altherma toplotne črpalke, boste
lahko odšli v žrebanje za povrnitev stroškov
vašega nakupa tako notranje kot zunanje enote.
Le posredujte nam skeniran račun vašega nakupa
Daikin Altherma toplotne črpalke na naši FB
strani ali po pošti in odšli boste v žreb, kjer bomo
kar 9-im srečnežem stroške nakupa DAIKIN
Altherma toplotne črpalke v celoti povrnili.

Postanite del DAIKIN družine in
izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo.

Več informacij lahko poiščite na naši FB strani – Daikin v Sloveniji.
Naročnik oglasa: Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH, Europaring F12/402, Campus 21, 2345 Brunn am Gebirge - Austria

Daikin v Sloveniji
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NOVO- INVERTERSKE
Toplotne črpalke
zemlja/voda NIBE F 1255
Po daljšem upadajočem trendu povpraševanja po toplotnih črpalkah zemlja/voda, se je trend ponovno začel
obračati. Inverterske tolpotne črpalke zemlja-voda so ponovno postale najboljša možna izbira, čemur pritrjuje tudi
EKO SKLAD j.s. s subvencijo v višini do 2.500 €.
Zaradi izjemno visokega SCOP, ki je kar neverjetnih 5,76.
Novogradnje ali adaptirane hiše vložijo v ogrevanje le 1 kW
el. energije za pogon invertersko krmiljenega kompresorja
in frekvenčno vodenih obtočnih črpalk, dobijo pa kar 5,76
KW toplotne energije in za to plačajo le 0,14 €/h.
Največji švedski proizvajalec toplotnih črpalk NIBE A. B.,
vam kot edini na slovenskem tržišču nudi invertersko krmiljene toplotne črpalke, serije FIGHTER 1155 in 1255. Model
F 1255 je intiligentna tolpotna črpalka z vgrajenim invertersko krmiljenim kompresorjem, s katerim prilagaja moč od
1,5-6 kW , 3-12 kW in 4-16 kW, odvisno od potrebne maksimalne moči ogrevanja. Toplotna črpalka popolnoma sama
prilagaja moč glede na potrebe in tako nudi največje možne prihranke pri ogrevanju vaše hiše, poslovnega prostora ali sanitarne vode skozi celo leto. Primerna je za vse tipe
ogrevalnih sistemov, radiatorskega, talnega ali konvektorskega, največje prihranke pa seveda nudi pri talnem ogrevanju. Serijsko ima vgrajen modul za krmiljenje preko interneta (Nibe Uplink), kar omogoča komfortno upravljanje preko
interneta ali pametenga telefona.

Paleta dodatne opreme omogoča ogrevanje bazena,
hlajenje ( pasivno ali aktivno) in krmiljenje več temperaturnih režimov.
Vgradnja takšnega sistema je poceni in enostavna, za
njeno postavitev potrebujete v kotlovnicei le 0,4 m2 prostora, kot vir brezplačne energije iz okolice pa lahko izkoriščate bližnji vrt ali podtalno vodo. Sistem ne potrebuje dragih
elementov v kotlovnici električnih grelnikov in zalogovnikov, vse potrebno, razen varnostne opreme, je že vgrajeno
v toplotni črpalki F1255.
Jamstvo za toplotno črpalko je 5 let.
Uradni zastopnik za toplotne črpalke NIBE za Slovenijo
je KNUT d.o.o. Na spletni strani www.knut.si ali www.nibe.
si si lahko ogledate celoten asortiman toplotnih črpalk NIBE
zrak/voda, voda/voda ali zemlja voda.

Pokličite strokovnjake za zasnovo
sistema, pripravo ponudbe ali zgolj
brezplačno svetovanje na tel.
01 7889916 ali jih kontaktirajte preko
elektronske pošte na info@knut.si.

Enostavna regulacija v slovenskem jeziku
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Tekstilni kanali so
odlična izbira za
distribucijo zraka
v prostor
Tekstilni kanali, na področju klimatizacije (zračno ogrevanje, hlajenje in ventilacija), ponujajo inovativen dovod
svežega zraka v prostor in omogočajo nove pristope notranje zasnove prostorov. So prava alternativa tradicionalnim
pločevinastim kanalom, saj združujejo tako funkcionalnost
kot estetiko, ob enem pa krepko znižujejo vrednost investicije v prezračevane kanale.
Uporabimo jih lahko za katero koli arhitekturno obliko
stropa, kjer je potreba po distribuciji zraka. Ustvarjalnost pri
zasnovi se začne s prvim dnem oblikovanja projektnih funkcionalnih kriterijev. S pozorno izbiro ustreznih materialov, ki
so na voljo, je možno doseči visoko požarno varnost, antistatični in antibakterijski učinek, vodo-odbojnost, primernost
za uporabo v čistih prostorih, trdnost in togost ter atraktivne
barvne učinke, s čimer so uporabni v vseh vrstah objektov.

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

Raznovrstne oblike tekstilnih kanalov

Tekstilni difuzorji so primerni za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in vse druge vrste obdelave zraka, kar mnogokrat označujemo s kratico HVAC. Zrak v prostor lahko vpihujemo na več načinov (slika 4):
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
D - skozi tekstilno šobo
E - preko adapterja / odvodni priključek
F - skozi izhod na koncu

Različni načini dovoda zraka v prostor
S temi možnostmi vpiha dosežemo vse vrste vpiha zraka,
od difuznega, z nizkimi hitrostmi, do usmerjenega, visokih
hitrosti in dometa. Z izbiro in kombinacijo ustreznih načinov
dovoda zraka v katerikoli poziciji in razmerju, ti difuzorji postanejo univerzalno orodje za distribucijo zraka.

37

September 2015

Simulacija vpiha
zraka za izbrani
način vpiha

slika 4

ŠOBE

PERFORACIJA

ENAKOMERNA
DIREKTNA
MIKROPERFORACIJA MIKROPERFORACIJA

slika 5

liko več. S strateško postavljenimi šobami, luknjami, mikro-luknjami v posebej izbrane materiale, za katere so kombinacije in permutacije neskončne, je mogoče doseči skoraj
celoten spekter zahtev za distribucijo zraka. Z uporabo novih materialov, moderne tehnologije, računalniške podpore
in simulacij, je njihova uporaba mogoča v vseh prostorih ter
aplikacijah. Tako se danes uporabljajo v različnih vejah industrije, v javnih stavbah in prostorih, v pisarnah, trgovinah,
restavracijah, kuhinjah, laboratorijih, športnih objektih, bazenih, rastlinjakih, skladiščih, začasnih objektih (sejmi, razstave, prireditve)…

tekstilni
difuzorji

Hitrost in domet
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 upoštevajo vse vplive, turbulenco, viskoznost in podobno (slika 5).

Simulacija vpiha zraka za izbrani način
vpiha
Tekstilne kanale se hitro namesti v novih in obstoječih objektih, kjer je ventilacijo potrebno dodati ali izboljšati.
Uporaba tekstila za distribucijo zraka je omejena le z inovativnostjo in ustvarjalnostjo projektno- oblikovalske skupine.
Z izjemno prilagodljivostjo omogočajo učinkovito, 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 aplikacije ve-

∆ prilagodljive oblike ter barve
∆ pralnost, antibakterijskost in ustreznost
za uporabo v čistih prostorih
∆ enostavna in hitra montaža ter
demontaža
∆ do 70% nižji investicijski stroški
razvoda zraka
∆ tehnična podpora in svetovanje

Uradni distributer za Slovenijo:
INPRO d.o.o. Novo mesto
T: 07 30 84 889, www.inpro.pro
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ZAKAJ JE DAIKIN ALTHERMA LT
NAJBOLJ PRODAJANA
TOPLOTNA ČRPALKA
V EVROPI?
Nizkotemperaturni toplotni črpalki Daikin Altherma LT
v Evropi zaupa že več kot 350.000 kupcev. Zakaj je to najuspešnejša toplotna črpalka vseh časov in zakaj ji zaupa toliko kupcev?

Vaša varnost oziroma varnost v vašem
domu
Ko boste izbirali toplotno črpalko, je zagotovo najpomembnejša varnost, saj ne želite pozimi, pri 15°C zunanje
temperature, ostati brez ogrevanja. Daikinove toplotne črpalke beležijo izjemno nizek odstotek napak. Prav vsaka toplotna črpalka mora na koncu proizvodnje prestati dolgotrajen test, kjer se preveri obširen spekter funkcionalnosti
pri različnih zunanjih pogojih. Tiste toplotne črpalke, ki ne
prestanejo testa, so izločene in se reciklirajo. Opažamo, da
se tudi po pretečeni 3-letni garancijski dobi praktično ne
kvarijo.

Dolga življenjska doba
Daikin se s proizvodnjo toplotnih črpalk ukvarja že več
kot 50 let. V Sloveniji imamo kar precej objektov, v katerih
Daikinovi kompresorji delujejo že več kot 20 in celo 25 let.
Seveda morajo biti naprave pravilno nameščene in ustrezno servisirane.

Najboljši izkoristek je rezultat najnovejše
tehnologije
daikin je japonsko podjetje, ki spada med 100 najbolj
inovativnih podjetij na svetu. Rezultat so toplotne črpalke z
največjimi izkoristki. V Sloveniji vlada na tem področju prava zmeda, predvsem zaradi spiskov Eko Sklada, ki izkoristek
navajajo samo pri točno določenih pogojih. Daikinova toplotna črpalka ima pri pogojih A+7/35W COP=5,04, kar je
daleč najvišji izkoristek na trgu, kar pa kupcu ne pove dosti.
V Evropi se že več let uporabljajo celoletni izkoristki, imenovani SCOP, ki so produkt merjenja izkoristkov pri različnih
zunanjih temperaturah in upoštevajo še delovanje obtočnih črpalk in drugih potratnih porabnikov. SCOP vam pove,
kolikokrat je toplotna črpalka bolj učinkovita od električnega grelnika. Od 1.9.2015 bodo morale vse inštitucije začeti
uporabljati celoletne izkoristke. Do takrat pa se raje obrnite
na znanca ali soseda, ki vam bo iz »prve roke« pojasnil velikost prihrankov Daikinovih toplotnih črpalk. V primerjavi z
drugimi energenti, so prihranki med 50 in 80 %. V Sloveniji
Daikinove črpalke dosegajo izkoristek SCOP med 3.8 do 4.8,
odvisno od klimatskih pogojev v vašem kraju. Za točen izračun prihrankov se obrnite na podjetje E2E d.o.o.

S subvencijo eko sklada
Daikin ima na spisku Eko Sklada prav vse modele in velikosti nizkotemperaturnih toplotnih črpalk, tako boste ob
nakupu katerekoli toplotne črpalke Daikin Altherma LT pridobili nepovratna sredstva Eko Sklada v višini 1000 EUR.
Za pomoč se lahko obrnete tudi na naše Daikin monterje
po vsej Sloveniji.

Katere tehnološke prednosti ločijo daikin
od drugih proizvajalcev?
Daikin je prvi razvil prostoviseči zunanji izmenjevalec
brez potratnega električnega grelca zunanje plošče. Njihovi
izboljšani inverterski kompresorji imajo najnižjo modulacijo
in tako lahko delujejo s samo 18 % moči, kar pomeni, da pri
višjih temperaturah porabijo več kot petkrat manj energije
v primerjavi z neinverterskimi kompresorji. Standardna je
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uporaba tlačnih senzorjev, ki omogočajo natančno delovanje ekspanzijskih ventilov, ki tako še dodatno zmanjšujejo
porabo električne energije. Vse Daikinove črpalke že več kot
3 leta za delovanje uporabljajo 10-stopenjske varčne obtočne črpalke, ki prav tako zmanjšujejo vašo porabo energije.
Miha Glavič, E2E d.o.o.

Za podrobnosti pokličite E2E d.o.o.
na 02 620 98 05 ali zahtevajte vaš
brezplačni katalog na info@e2e.si.
Več na www.e2e.si.

Biomasa
Biomasa je odmrl organski material, predvsem rastlinskega izvora, ki ga lahko uporabljamo za pridobivanje energije. Najbolj razširjen vir je les, pa tudi slama,
hitro rastoče kulturne rastline (npr. sladkorni trs in oljna repica), organski odpadki (živinorejski odpadki, komunalni odpadki, kanalizacijska voda). Iz biomase lahko
s kurjenjem pridobivamo toploto, ki jo nato lahko pretvorimo v mehansko in električno energijo. Z različnimi tehnološkimi procesi jo lahko pretvorimo v tekoče
in plinaste ogljikovodike, ki so uporabni kot biogorivo
(t.i. bioplin in biodizel).

Uporaba lesne biomase

Daikin Altherma - za toplino vašega doma

Nizkotemperaturna toplotna črpalka
Daikin Altherma LT je pravilna rešitev
za talno ogrevanje ali konvektorje.
Omogoča vam najvišje prihranke, celo do štirikrat v primerjavi s fosilnimi gorivi. Japonsko-belgijska kakovost, ki
zagotavlja varnost v vašem domu. Daikin Altherma LT se nahaja na seznamu Eko sklada, ki kupcem povrne 1000 EUR
investicije.
Za več informacij se obrnite na zastopnika Daikin, podjetje
E2E d.o.o., ki sodeluje z več kot 100 monterji po celotni
Sloveniji.

www.e2e.si

02 620 98 05

Lesna biomasa je predvsem naravni les brez dodatkov (barvil, zaščite):
 les iz gozdov (hlodi, vejevje, grmovje, …),
 les iz kmetijskih in urbanih površin (grmišče, parki,
…),
 lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa
(žaganje, krajniki, prah,…),
 odslužen les (embalaža, pohištvo,…).
Uporaba lesa kot surovine je vse večja. Lesno gorivo
so lahko polena, sekanci, peleti, briketi ali lesni ostanki.
Vendar naj bi pri uporabi lesa za kurjavo upoštevali naslednja pravila:
ff Za ogrevanje izberemo les listavcev, ki ima večjo gostoto in zato višjo kurilno vrednost na m3 (les izgoreva
počasneje, več je žerjavice). Za kuho in peko pa izberemo les iglavcev, ki ima večjo kurilno vrednost na kg (izgoreva hitreje in intenzivneje).
ff Les za kurjavo je najbolje posekati, ko je vsebnost
vode v lesu najnižja (v poznem jesenskem ali zimskem
času).
ff Z razžaganjem in cepljenjem pospešimo sušenje
lesa. Pripravljen les naj se suši v pokritih in zračnih skladovnicah vsaj šest mesecev.
ff Lesno biomaso uporabljamo neposredno za kurjenje, kjer nastaja toplotna energija, ki jo nato uporabimo
za ogrevanje in tudi za proizvodnjo električne energije.

Trenutna raba lesne biomase
v Sloveniji:
 pri individualnih uporabnikih (v gospodinjstvih),
 v daljinskih sistemih ogrevanja krajev in mikro
sistemih,
 v sistemih za sočasno proizvodnjo toplote in
elektrike,
 v industriji za proizvodnjo procesne toplote,
 javnih zgradbah.
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Helios KWL
prezračevalne naprave
v korak s časom
Helios s svojo dolgoletno tradicijo
na področju prezračevanja zagotavlja
kvaliteto in zanesljivo delovanje.
Več kot 2000 KWL prezračevalnih naprav z rekuperacijo prezračuje slovenske hiše in s tem zagotavlja
udobje in svež zrak v prostoru ter seveda skrbi za zdravje in zadovoljstvo
uporabnikov.
Vsak proizvod ima nešteto možnosti izboljšav in vsak profesionalni proizvajalec hrepeni po napredku, po še boljšem. Nemško podjetje
Helios Ventilatoren GmbH, katerega
generalni zastopnik za Slovenijo je
podjetje AGREGAT d.o.o., postavlja
nove dimenzije na področju prezračevanja. Večletni razvoj je dobil rezultat, to je sistem regulacije easyControls. Nov način nadzora je na
dlani. Uporabniki zahtevamo vedno
več, želimo enostavno, priročno in
hitro upravljanje naprav, ki so nameščene v našem domu. Zato vsa industrija deluje v smeri regulacije naprav
s pametnega telefona. Telefon ima
uporabnik vedno pri roki in če lahko
s pomočjo telefona upravlja vse elektronske naprave, ki jih ima vgrajene
v svojem domu, je to priročno in hitro. Večkrat nam je tak način regulacije ponujen kot dodatek. Sistem KWL
easyControls je vgrajen serijsko, za
upravljanje na dlani potrebujemo le
povezavo z internetom in nobenega
dodatnega modula. Povezava z internetom skrbi, da je naša naprava vedno
posodobljena in se shranjuje zgodovina delovanja naprave, hitrosti, tempe-

rature, hkrati pa je dostop na napravo
omogočen kjerkoli in kadarkoli. Na voljo sta dva dostopa in sicer preko lokalnega domačega omrežja, kar nam
omogoča dostop tudi takrat, ko internet v domačem omrežju ni na voljo in
pa dostop od zunaj preko kateregakoli internetnega omrežja. Ta dostop
omogoča tudi vpogled v zgodovino
temperatur, ki je prikazan v obliki grafa in se shranjuje do enega leta.

EasyControls sistem nudi popolno upravljanje in nadzor nad napravo. Nastavljanje stopnje prezračevanja, spremljanje vseh temperatur,
nastavljanje tedenske programske
ure, obdobje in mejne vrednosti temperatur v režimu delovanja bypassa,
trajanje in način delovanja temeljitega prezračevanja, intervalni ali stalni
počitniški program, vpogled v opozorila, napake, nastavljanje dostopa pre-

Izgled osnovnega menija easyControls
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ko interneta, kalibriranje posamezne
stopnje prezračevanja in še mnogo
dodatnih nastavitev. Kljub serijsko
vgrajenemu easyControls sistemu,
je možnost regulacije tudi preko
stenskega upravljalnika. Na voljo sta
dve izvedbi in sicer enostavni tristopenjski upravljalnik, ki nudi indikacijo opozorila in napake ter nastavljanje stopnje prezračevanja. KWL-BEC
je napreden upravljalnik opremljen
z LCD zaslonom, kjer lahko nastavljamo in spreminjamo vse parametre naprave, tako kot pri sistemu
easyControls.

no tudi izkoristek energije, odvisne od
stopnje prezračevanja. Grafični prikaz
podpira dovršen in napreden sistem
Highcharts. Ta omogoča enostavno
uporabo, natančno analizo temperatur ter letni, mesečni, dnevni in urni
pogled. Lahko si tudi do minute natančno ogledamo nihanja tempera-

tur, glede na želeno obdobje.
V primeru uporabe dodatkov, kot
so senzorji sobne temperature, senzorji relativne vlage, kvalitete zraka
ali senzor CO2, imamo omogočen tudi
nadzor in shranjevanje vrednosti posameznih senzorjev. Te vrednosti so
prav tako prikazane grafično.

Sistem easyControls v Sloveniji aktivno uporablja
že preko 200 uporabnikov in je glede na izkušnje
primeren za vsakogar, saj je prilagojen tako
preprostim kot zahtevnim uporabnikom.

Temperaturni graf
Kot prej omenjeno nam easyControls, napreden sistem s pomočjo grafa, omogoča stalen nadzor
nad vsemi temperaturami: zajema
svežega zraka, izpuha izrabljenega zraka, odvoda zraka iz prostorov
in dovoda čistega zraka v prostore.
Omogočen je tudi prikaz vrednosti
dodatnih temperaturnih senzorjev.
Temperature so prikazane grafično.
Graf omogoča točkovni prikaz
temperatur, glede na čas, do minute natančno. Tako lahko spremljamo
izkoristek naprave in temperature
za danes, včeraj, mesec ali leto nazaj. Podatki se osvežujejo vsakih 15
minut in so shranjeni na Helios serverju, kar pomeni, da se ne morejo
izgubiti. Poleg vseh temperatur naprave, se beleži tudi stopnja prezračevanja v kateri naprava deluje, saj
so nekatere temperature, posledič-

Grafični prikaz izmerjene koncentracije CO2, merjeno na dveh različnih mestih, posledično regulacija
stopnje prezračevanja.

Grafični prikaz zgodovine temperatur

prezračevanje

agregat

www.agregat.si
01 516 10 56

UDOBNO IN
ZDRAVO OKOLJE
Z A VA Š D O M
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Delniška družba
TEKOL d.d.
Predstavitev delniške družbe
Delniška družba Tekol d.d. je uvrščena v dejavnost zaključnih in obrtnih del v gradbeništvu. Usposobljeni so za
izvajanje praktično vseh delovnih faz, ki pridejo v poštev
pri izvajanju protikorozijske zaščite. Sedež podjetja je v
Mariboru, natančneje na Studencih, v Ulici Pohorskega bataljona 14.

zna kvaliteta. Kontrolo kvalitete načrtujejo v sodelovanju s
strankami in v skladu z mednarodnimi profesionalnimi kriteriji z namenom, da zagotovijo ustrezno verifikacijo izvedene površinske zaščite.
Tekol d.d. je vse od svoje ustanovitve leta 1948 pa do
danes med vodilnimi podjetji za izvajanje površinske zaščite v Sloveniji. S kvalitetnim delom, z učinkovitostjo in s spoštovanjem rokov so odgovoren in zanesljiv partner vsem

Proizvodni program:
 protikorozijska zaščita,
 sanacija in zaščita betonskih površin,
 slikopleskarska in fasaderska dela,
 čiščenje nerjavnih jekel,
 metalizacija,
 gumiranje,
 vinil-esterski in epoksi laminati,
 svetovanje, priprava projektov, strokovni nadzor in testiranje premaznih materialov za protikorozijsko zaščito.
Njihov glavni cilj so stranke zadovoljne z ustrezno kvaliteto površinske zaščite. Z upoštevanjem mednarodnih
standardov (ISO 9001 in 10CFR50, Appendix B) razvijajo lasten sistem zagotavljanja kakovosti. Pri tem je posebna pozornost namenjena dejanski implementaciji vseh
potrebnih aktivnosti (delovnih faz), da se zagotovi ustre-

Obnova AKZ - R-18 Nafta

Obnova AKZ - Kandijski most Novo Mesto

Obnnova AKZ - Zapornica HE Dravograd
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svojim naročnikom. Kakovost svojih storitev dosegajo z visoko usposobljenim kadrom, vodilnimi dobavitelji materialov v Sloveniji in Evropi ter z učinkovito opremo.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in vrhunsko usposobljene tehnološke službe, lahko ponudijo kvalitetne in
ekonomične rešitve, tudi pri najbolj zahtevnih problemih
s področja protikorozijske zaščite in zaščite ter sanacije
betonov.

Novost na slovenskem tržišču - pasivna
požarna zaščita – Passive Fire Protection
(PFP)
Poleti leta 1988 je po eksploziji zagorela črpalna ploščad Piper Alpha v Severnem morju. To je bila do takrat največja katastrofa »off-shore« naftnih črpališč, saj je življenje
izgubilo 167 ljudi. Nesrečo je preživelo le 61 ljudi. Gmotna
škoda pa je ocenjena na 1,7 milijarde GBP.
Ustanovljena je bila Cullenova preiskovalna komisija. Na
podlagi rezultatov preiskave so bili sprejeti številni ukrepi
za zagotavljanje večje varnosti v naftni industriji. Ukrepi zajemajo projektiranje infrastrukture ter aktivno in pasivno
požarno zaščito. Eden od glavnih razlogov za obseg katastrofe ploščadi Piper Alpha je bila namreč napačna zasnova
oz. uporaba ploščadi. Ploščad je bila projektirana za črpanje nafte, zadnja leta pa je delovala kot ploščad za črpanje
zemeljskega plina.
Prvi intumescečni epoksi material za PFP Chartek® je
bil razvit v sedemdesetih letih za NASA Apollo projekt.
Pospešeno se je začel uporabljati tudi v naftni industriji, saj
ima poleg protipožarnih lastnosti tudi izvrstne protikorozijske. Protipožarna zaščita, ki se je do takrat pogosto uporabljala, je bila na cementni osnovi, ki pa ni dolgo vzdržala v
ostrih pogojih, kjer naftne ploščadi delujejo.
Pasivna požarna zaščita je moralna in zakonska obveza za zagotavljanje varnosti delavcev. Protipožarni ukrepi

Požar na Piper Alpha 06. 07. 1988 (foto: BBC)

vključno s PFP so pomembni za:
 varnost delavcev, saj jim podaljša čas za varen umik pred
posledicami požara,
 varovanje lastnine, saj zmanjšuje škodo na jeklenih
konstrukcijah.
Danes je Chartek® najpogosteje uporabljan material za
PFP v naftni industriji. Proizvaja ga družba AkzoNobel, ki je
največji svetovni proizvajalec premazov. Uporablja se med
drugim tudi za:
 zaščito ohišij za opremo, ki omogoča zasilni izklop,
 protipožarne in protieksplozijske zidove, ki ločujejo
prostore,
 zaščito evakuacijskih poti,
 tam kjer uporaba drugih materialov (naprimer izolacijskih panelov) ni mogoča ali želena.
Aplikacija materiala je relativno zahtevna. Izvaja jo lahko
le odobren aplikator z odobreno opremo. V Sloveniji in na
področju bivše Jugoslavije je od letos odobren (certificiran)
aplikator podjetje Tekol d.d. iz Maribora.

TEKOL d. d. –
vaš partner pri sanaciji
korozije že 67 let
Zakaj izbrati podjetje TEKOL:
ff Prilagodimo se zahtevam naročnika
ff Osredotočeni smo na kakovost
ff Skrbimo za trajnostni razvoj na vseh področjih
ff Sodelujemo s preverjenimi dobavitelji
TEKOL , podjetje za tehnično zaščitna dela d.d.,
Ulica Pohorskega bataljona 14, 2000 MARIBOR, SLOVENIJA
Tel. 02/421 31 06, Telefaks: 02/421 31 19
E–pošta: info@tekol.si, spletna stran: www.tekol.si
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FIRŠT-Lasten razvoj,
inovacije in vizija
podjetja FIRŠT d.o.o.

Podjetje Firšt Rototehnika s.p. je lastnik Franc Firšt
ustanovil leta 1975. S sodelavci je leta 1982, kot rezultat lastnega dela in znanja, razvil motor za žar, za katerega so
pridobili pomemben mednarodni certifikat ( VDE) . Ta je
omogočil začetek poslovanja s tujimi, uglednimi podjetji
s področja ogrevanja. Ta motor je osnova tudi za današnje
pogone, ki se uporabljajo širom po svetu v sistemih ogrevalne in hladilne tehnike. V letih, s stalno rastjo in prisotnostjo na mednarodnih trgih, smo v podjetju pridobili in utrdili zaupanje številnih domačih in tujih kupcev. Zaradi rasti
poslovanja in rasti števila zaposlenih, smo se v začetku leta
2014 preoblikovali iz podjetja Firšt- Rototehnika s.p., v Firšt,
podjetje za raziskovalno, razvojno, storitveno, proizvodno
in trgovsko dejavnost d.o.o.
V podjetju z lastnim razvojem, prilagodljivostjo, modularno in univerzalno zasnovo svojih produktov, lahko zadovoljimo tudi zahteve velikih OEM kupcev. Z upoštevanjem
standardov, direktiv in evropskih smernic zagotavljamo
skladnost izdelkov, prav tako pa smo v fazi pridobivanja novih certifikatov. Zaposlujemo visoko izobražen kader in s
prepletom strokovnosti in domačnosti, pripomoremo k pozitivni naravnanosti in samoiniciativnosti vseh zaposlenih.
Pričeli smo tudi s prenovo celostne podobe podjetja, s
čimer želimo doseči večjo prepoznavnost blagovne znamke Firšt. Prav tako želimo s prenovo spletne strain zagotoviti lažji dostop do podatkov na večini multimedijskih naprav. Skozi leta se je razvil tudi nov slogan Let FIRŠT be your
first choice. Vizija podjetja je nadaljnja širitev in rast, za kar
imamo v podjetju tudi ustrezne infrastrukturne in kadrovske vire.
Z uvedbo sodobnih tehnologij, tako pri razvoju kot v
proizvodnji , smo v podjetju aktivno sledili smernicam trga,
v vseh letih delovanja. V zadnjih letih smo razvili povsem

novo družino izdelkov Serije 9000, ki so primerni za vgradnjo v ogrevalne, hladilne in sanitarne sisteme . Zaradi svoje kompaktne zasnove, hitrega in inovativnega načina vgradnje te serije, smo konstanto prisotni na trgu proizvajalcev
toplotne tehnike, kot OEM proizvajalec in dobavitelj delov
za prvo vgradnjo.
Družino izdelkov Serije 9000 odlikujejo: majhne vgradne mere, enostavna prigradnja pogonov na ventil s klip
sistemom brez uporabe orodja, številne opcije delovanja
in hkrati všečen videz. Pogoni so primerni za mešalne, prekrmilne ali on/off aplikacije in lahko, glede na tip krmilnega
signala, opravljajo različne funkcije. Prav tako lahko z izhodnim signalom krmilijo črpalke in druge naprave v sistemih.
Razvit je SCA adapter (Solar Cooling Adapter) za prigradnjo
v solarne sisteme in sisteme s hladilnimi mediji, adapterji za
prigradnjo na ventile raznih proizvajalcev in možnost dodatnega brezpotencialnega izhoda v končni legi. S stalni-
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mi testiranji in monitoringom trga, v podjetju zagotavljamo
kakovost izdelkov. Premišljena, optimizirana in inovativna
konstrukcija Serije 9000, omogoča zanesljivo in energijsko
varčno delovanje ter ugodno ceno. Serija 9000 je zagotovo
prva izbira za večje uporabnike motornih ventilov kompaktnih dimenzij.
Poleg novih izdelkov, je podjetje na trgu prepoznavno
tudi po izdelkih UNI, Compact, S8000 in drugih. Izdelke iz
družine UNI odlikujejo univerzalnost prigradnje na ventile
drugih blagovnih znamk, univerzalnost delovanja in mehanska moč.
Družina Serija 8000 je predhodnik družine Serija 9000,
izdelke pa odlikujejo majhne vgradne mere, klip sistem
vgradnje, možnost vgradnje v razdelilne omarice.
Družino Compact odlikuje kompaktna izvedba, enostavna prigradnja in mehanska moč.
V proizvodnem programu imamo še druge izdelke za
uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, med drugimi
tudi diferencialne termostate in regulacije ogrevanja.

V zadnjem letu smo razvili tudi ventile lastne blagovne
znamke in s tem nadgradili prejšnje Rotomix
in Divert ventile, z ventili s klip sistemom. Ventili so v
osnovi namenjeni uporabi skupaj s pogoni Serije 9000 in
Serije 8000, vendar jih je možno uporabljati tudi kot ročne, mešalne ali prekrmilne ventile in s pogoni družine UNI.
Prav tako smo razvili H-ventil z vgrajenim by-passom in priključkom za črpalko, ki prav tako omogoča prigradnjo zgoraj
navedenih pogonov s klip sistemom ali klasično prigradnjo
pogonov Compact.

Hkrati smo poenotili komercialna imena izdelkov in se
s tem približali strankam. Na tem mestu velja omeniti, da
s črko in prvo številko definiramo družino npr.: Serija 9000,
v kateri so združeni vsi pogoni te skupine. Ventile pa prepoznamo po oznaki FMV (Firšt Mixing Valve) in FDV (Firšt
Diverting Valve), številka v imenu (FMV 131) pa nam pove,
kakšne in koliko priključkov ima ventil. S črko C (FMV 131C)
označujemo klip način prigradnje na pogon.
V vseh letih delovanja smo se poskušali kupcem in njihovim željam čim bolj približati. Trudimo se ustreči potrebam trga, tudi z občasnimi posebnimi akcijami, s katerimi
se z našim sloganom Let FIRŠT be your first choice - Naj bo
FIRŠT vaša prva izbira poskušamo še bolj približati našim
zvestim kupcem.
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Izvedba toplotne
izolacije fasade je
investicija v prihodnost!
Vgradnja
toplotnoizolacijskega
sistema JUBIZOL je naložba,
ki vam zagotavlja učinkovito
in dolgotrajno zaščito vašega
objekta. Prava debelina
zunanjega plašča in pravilna
vgradnja sistema zato
zagotavljata tudi njegovo
zanesljivost in trajnost.

Toplotna izolacija fasade nam dolgoročno prinaša vrsto koristi, zato jo
je treba razumeti kot naložbo in ne
kot strošek. Z izvedbo nove fasade
namreč vzdržujemo ekonomsko vrednost nepremičnine in preprečujemo njeno propadanje. Če na primer
investicijo v fasado primerjamo z nakupom novega osebnega vozila, hitro opazimo razliko, saj vrednost avtomobila v desetih letih drastično
pade, pri novi fasadi pa vzdrževanja v
desetih letih praktično ni. Poleg tega
moramo pri vozilih vsako leto redno
pokrivati visoke stroške vzdrževanja,
od zavarovanj, servisiranj in menjave
pnevmatik, medtem ko nepremičnini
z novim izolacijskim plaščem dvignemo vrednost in jo naredimo še bolj
atraktivno za morebitno prodajo.
Z izoliranjem fasade hkrati povečamo tudi bivalno ugodje v stavbi,
zmanjšamo možnost nastanka plesni,
ustvarimo bolj zdrave pogoje bivanja
in zmanjšamo strošek za ogrevanje
stavbe. Če živimo v neizolirani stavbi,
bodo ti stroški na letnem nivoju lahko
zelo veliki.

Vprašati se torej moramo, koliko bi lahko privarčevali z izvedbo fasadnega toplotnoizolacijskega sistema in kakšna je doba, ko se
nam ta naložba povrne.
Če gledamo zgolj z ekonomskega
vidika, je optimalna debelina izolacije
odvisna od tega, s katerim energentom ogrevamo stavbo. Dražje kot se
ogrevamo, bolj se nam splača vgraditi večje debeline. Če za ogrevanje bivalne hiše uporabljamo kurilno olje
in če upoštevamo predpostavko, da
ima fasada življenjsko dobo le 25 let,
mora ekonomsko optimalna debelina običajnega belega fasadnega stiropora znašati 25 cm.
Za primer si poglejmo, v kolikšnem času se nam povrne naložba, če se odločimo za večjo debelino izolacije, prvotno pa smo želeli
vgraditi zgolj 5 cm grafitnega stiropora. Razlika v ceni med izdelavo fasade s toplotno izolacijo debeline 5
cm in toplotno izolacijo debeline 10
cm je zgolj v ceni toplotne izolacije,
saj cena dela, zaključnih slojev in postavitve delovnega odra, ostane enaka. Še enkrat večja debelina izolacije v
tem primeru investicijo podraži le za
nekaj več kot 10 %.
V primeru ogrevanja s kurilnim
oljem je računski prihranek pri debelini grafitnega stiropora 10 cm glede
na debelino 5 cm nekaj več kot 1,8
EUR / m2, v primeru debeline 15 cm
nekaj več kot 2,7 EUR / m2 in v primeru debeline 25 cm nekaj več kot 3,3
EUR / m2.
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bolj smotrno investirati v večjo
debelino grafitnega stiropora, saj se

nam naložba finančno zelo hitro povrne. Razlika v stroških je v primeru
uporabe tanjšega ali debelejšega stiropora sorazmerno majhna, prihranek po tem obdobju pa je obenem
tudi znatno večji. Pri tem ne smemo
zanemariti dejstva, da lahko tudi v
prihodnje pričakujemo rast cen energentov. V zadnjih dvajsetih letih se je
cena kurilnega olja vsakih 10 let povečala za okoli 100 %, medtem ko je
rast plač občutno zaostajala. Tudi gibanje cen ostalih energentov se je v
veliki meri gibalo v podobnih okvirih.
Razlika v
debelini
izolacije

Razlika v
ceni
investicije
na m2

Doba
povrnitve
investicije

10 cm
namesto
5 cm

~ 5,00
EUR / m2

< 3 leta

15 cm
namesto
5 cm

~ 10,00
EUR / m2

< 4 leta

25 cm
namesto
5 cm

~ 20,00
EUR / m2

< 6 let

Prav zato je potrebno pri načrtovanju toplotnega ovoja fasade na
problematiko kakovostnega bivanja
gledati širše in podati celovite rešitve
skupaj z vsemi ostalimi sistemi za zagotavljanje primernih bivanjskih pogojev. Zavedati se moramo tudi, da
nam bo fasada služila daljše obdobje (vsaj naslednjih 25 let), zato moramo izbrati posamezne komponente
sistema tako, da delujejo kot usklajena celota. Pri tem bodimo pozorni
tudi na standarde, ki jih proizvajalci
fasad ponujajo na evropskem trgu.
Toplotnoizolacijski sistem naj ima
evropsko tehnično oceno (ETA), saj je
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to tudi eden izmed pogojev, ki jih za
pridobitev subvencije predpisuje EKO
sklad.

Vsaka hiša
si zasluži JUBIZOL
fasadni sistem

Izbira fasadnih sistemov
je pestra, danes vam
predstavljamo tri:

Kaj vse morate vedeti
o posameznih
komponentah pri izvedbi
fasade?

Toplotnoizolacijski sistem ima poleg zaščitne in izolacijske tudi estetsko funkcijo, zato smo v podjetju JUB
razvili sistemske rešitve, ki bodo zadovoljile vse navedene kriterije in
bodo usklajene z arhitekturnimi, podnebnimi in energetskimi zahtevami.
Poleg zunanjega videza fasade, ki
ga določajo barve, struktura, oblika
in materiali, sta pomembni tudi njena funkcionalnost in trajnost. V toplotnoizolacijskih sistemih JUBIZOL smo
uskladili obe percepciji in na ta način
zagotovili zaupanje tisočih končnih
uporabnikov, ki si želijo ustvariti zdrave in ugodne bivalne pogoje. JUB vam
tako ponuja do 25-letno garancijo za
toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL, z
zadostno debelino izolacijskega materiala pa boste porabo energije za
ogrevanje in hlajenje lahko znižali kar
do 40 %!

JUBIZOL Premium- samočistilni
fasadni sistem
Namenjen je toplotni zaščiti prestižnih objektov, ki jim s skrbno izbrano paleto belih in svetlih pastelnih odtenkov zagotavljamo eleganco
in všečen minimalizem. Visoka vodoodbojnost in manjše navzemanje
umazanije, ki sta rezultat izsledkov
nanotehnologije, omogočata uporabo sistema tudi na padavinam izpostavljenih fasadnih ploskvah visokih
objektov. Sistem je še posebej primeren v onesnaženem okolju mestnih

 Stiropor: za vgradnjo na fasadne površine je primeren le fasadni
stiropor, ki je tudi primerno odležan.
Torej nikakor ne običajen gradbeni
stiropor, pri katerem se ne spremlja
dimenzijske stabilnosti.
 Osnovni omet z armaturno
mrežico: ljudje se premalokrat zavedamo, da je za trajnost sistema
zelo pomembna izbira kakovostnega osnovnega ometa, ki prenaša vse
mehanske napetosti zaradi termičnega raztezanja in krčenja, udarcev
predmetov ipd. Ta osnovni sloj je sorazmerno tanek, saj znaša le od 3 do
6 mm. Če se zopet vrnemo k analogiji z avtomobili, bi za isto ceno, kot bi
znašalo doplačilo za kovinsko barvo
za vaše novo vozilo, v podjetju JUB
dobili fasadni sistem JUBIZOL Strong,
ki je izjemno odporen na udarce toče.
Pri tem sistemu se namreč uporablja
certificirana, zelo elastična, mikroarmirana in posebej formulirana malta,
ki brez kakršnih koli poškodb prenaša
udarce ledenih krogel premera 5 cm,
ki priletijo na fasado objekta s hitrostjo 140 km/h.
 Zaključni omet: najpomembnejša lastnost zaključnega ometa je
vodoodbojnost, saj dobro vodoodbojen omet preprečuje penetracijo
padavinske vode v notranjost fasadnega sistema in s tem zagotavlja nespremenljivost toplotne izolativnosti
ter zaščito pred poškodbami, ki bi ob
tem lahko nastale.

Niso vsi fasadni sistemi
odporni kot
JUBIZOL Strong
25 LET
GARANCIJE
VISOKA ODPORNOST NA TOČO
ODPORNOST NA UDARCE
IN PERFORACIJO
ODPORNOST PRED OKUŽBO
Z ALGAMI IN PLESNIMI

JUBIZOL Strong,
fasadni sistem odporen
na točo.
Najbolj odporen fasadni sistem iz JUB-a je primeren za
okolja, kjer obstaja večje tveganje poškodb zaradi toče
ali drugih mehanskih vplivov. Poleg vrhunske odpornosti
sistem odlikuje tudi preprečevanje okužb z algami in
plesnimi, na voljo pa je v širokem spektru barvnih odtenkov.
Preverite naše produkte in prednosti JUBIZOL fasadnih sistemov v
naših katalogih in na www.jub.si.
JUBIZOL-ov svetovalec: 080 15 56 in info@jub.eu
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in industrijskih središč, v slanem obmorskem okolju in drugih podobnih
okoljih.
Glavne lastnosti:
1. Odlična vodoodbojnost in samočistilne lastnosti v primeru zaključnega sloja JUBIZOL Nano finish.
2. Elegantni in minimalistični beli
in svetli pastelni odtenki.
3. Videz prefinjene glajene fasadne površine različnih zrnavosti.
4. Dolgotrajna odpornost pred
okužbo z algami in plesnimi.
5. Visoka paroprepustnost (pri zaključnem sloju JUBIZOL Nano finish).
6. 20 % manjša debelina izolacije v
primeru uporabe EPS Sun Stop.
JUBIZOL Strong - fasadni sistem,
odporen na točo
Priporočamo ga za objekte, ki potrebujejo povečano upogibno in natezno trdnost nosilnih slojev sistema ter
povečano odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo. Oboje
dosežemo z odebelitvijo in dvojnim
armiranjem ter posebej za ta namen
izdelanim osnovnim ometom z mikroarmirnimi dodatki, ki vplivajo na
povečano upogibno in natezno trdnost. Tako zagotovimo visoko varnost sistema, zlasti pred poškodbami
zaradi ekstremnih vremenskih pojavov (toča, ekstremne deževne padavine z močnim vetrom) in vandalizma, pred poškodbami, ki jih na fasadi
lahko povzročijo razne živali, pa tudi

pred poškodbami zaradi velikih toplotnih raztezkov in skrčkov, ki so
posledica vgradnje zaključnih ometov temnih barvnih tonov. Okrepljen
osnovni omet je v vseh opisanih primerih ekonomičen preventivni ukrep.
Sistem JUBIZOL Strong je uvrščen v
četrti, torej najboljši razred, skladno
z zahtevami FM Approvals class 4473
Združenja ameriških zavarovalnic za
testiranje strešnih kritin na udarce
toče. Omenjena razvrstitev pomeni, da na sistemu ni vidnih poškodb
ob udarcu ledene krogle premera 5
cm, ki potuje s hitrostjo 140 km/h in
ustvari kinetično energijo 40 J pravokotno na fasadno površino.
Glavne lastnosti:
1. Visoka odpornost na udarce
toče.
2. Do 10-krat večja odpornost fasadne površine na udarce in
perforacijo.
3. Izredno visoka paroprepustnost.
4. Velika izbira fasadnih odtenkov
in možnost vgradnje določenih tudi z
Y<25 po večjih površinah zaradi dvojnega armiranja.
5. Dolgotrajna odpornost pred
okužbo z algami in plesnimi.
JUBIZOL Micro Air - fasadni sistem,
ki diha
Toplotnoizolacijski fasadni sistem
JUBIZOL Micro Air zagotavlja visoko
in varno paropropustnost ob odlični
toplotni in zvočni izolaciji. Jedro siste-

ma je inovativna perforirana izolacijska plošča JUBIZOL EPS F-W2 ali EPS
F-G2, ki zagotavlja odlično in varno
paroprepustnost. S posebno izbranimi komponentami sistema Micro Air
malto in Silikatnim zaključnim ometom smo ustvarili sistem, v katerem
ne prihaja do kondenza. Optimalna
paropropustnost ter odlična toplotna
in zvočna izolacija v sistemu Micro
Air ustvarjajo prijetne in zdrave klimatske pogoje, ki so osnova dobrega
počutja. JUBIZOL Micro Air sistem zagotavlja enostavnost vgradnje v primerjavi s klasičnimi sistemi na mineralni volni.
Glavne lastnosti:
1. Zagotavlja odlične bivalne
pogoje.
2. Zelo visoka paroprepustnost.
3. Odlična toplotna izolativnost.
4. Dobra zvočna izolativnost.

JUBIZOL- izdelan v
Sloveniji.
JUBIZOL, energijsko
učinkovit
toplotnoizolacijski
sistem vrhunske
kakovosti, je v celoti
izdelan v Sloveniji. Z
vsemi našimi fasadnimi
sistemi v JUB-u
zagotavljamo tudi
visoko raven ekološke
osveščenosti.
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BREZPLAČNO STROKOVNO
SVETOVANJE SVETOVALNEGA
CENTRA OZS
Razstavni prostor OZS, št. 1, dvorana L1, od 10.00 do 16.00 ure
Torek, 8. 9. 2015
 Zdenka Bedekovič - Računovodstvo, plače
in prispevki, poslovanje v tujini

Sreda, 9. 9. 2015
 Staša Pirkmaier - Delovno pravo in pravo
socialne varnosti, invalidi, zaposlovanje, 		
upokojitev
 Sabina Rupert - Gospodarsko in civilno pravo
 Božena Macarol - Davčno svetovanje, računo		
vodstvo, vodenje podjetij

Četrtek, 10. 9. 2015
 Dušan Bavec - Delovno pravo in pravo
socialne varnosti, zaposlovanje, upokojitev
 Iztok Mohorič - Davčno svetovanje

Petek, 11. 9. 2015
 Zdenka Bedekovič - Računovodstvo, plače in
prispevki, poslovanje v tujini

Napovednik:

Podjetnost je ženskega spola
3. konferenca ženskega podjetništva, 21. oktober 2015 Hotel City, Maribor
Uspešnih, polnih idej in elana ter usposobljenih žensk
je veliko. Tudi letos bo organizirana tretja konferenca
ženskega podjetništva. Organizatorji z veseljem, vabijo k sodelovanju!
Celodnevni dogodek bo, tako kot lani, spremljal predstavitveni sejem, kjer bodo podjetnice in obrtnice
predstavile svoje delo, produkte, storitve in gradiva. S
predstavitvijo svojega podjetja lahko sodelujete tudi
ve!

Konferenca bo za udeleženke in udeležence brezplačna. Prijave, za predstavitev na stojnici, zbiramo na sedežu mariborske zbornice pri Viki Vodušek (kontakt:
02 330 35 06 ali vika.vodusek@ozs.si), kjer lahko pridobite tudi več informacij o dogodku.
Dogodek bo izjemna priložnost za izmenjavo izkušenj
in sklepanje poslovnih sodelovanj.
Vljudno vabljene k sodelovanju !
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ENERGETSKO UČINKOVITI
ELEKTROMOTORJI
Živimo v času hitrih tehnoloških sprememb, kjer si
življenja brez raznovrstnih tehničnih pripomočkov ne
znamo več predstavljati. Verjetno še nikoli nismo bili tako
daleč od narave, kot smo danes, čeprav smo od njenih virov
bolj odvisni kot si predstavljamo. Povprečen Slovenec na
leto ustvari več kot 6 ton emisij toplogrednih plinov.1Večino
jih proizvede industrija, skoraj ena tretjina pa jih nastane neposredno v gospodinjstvih. Elektromotorji so eden od večjih porabnikov električne energije in so zato, posledično,
vpliven dejavnik emisij toplogrednih plinov. Ogljični odtis
je le ena od možnih metod za vrednotenje ekološke sprejemljivosti izdelkov. Če vemo, kolikšen je naš ogljični odtis,
lažje razumemo lasten vpliv na okolje.
Ogljični odtis je vsota emisij toplogrednih plinov, ki jih
povzroči posameznik, organizacija ali izdelek in se meri s
pomočjo ekvivalenta ogljikovega dioksida. Ekvivalent ogljikovega dioksida je merska enota, ki primerja toplogredne
učinke različnih plinov, glede na ogljikov dioksid. Pri tem je
pomemben 100-letni potencialni prispevek plina h globalnemu segrevanju. V izračun ogljičnega odtisa se upoštevajo
vplivi emisij šestih plinov, ki jih uvrščamo med toplogredne
pline. To pa so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov
oksid (N2O), hidro-fluoro-karbonati (HFC), per-fluoro-karbonati (PCF) in žveplov haksa-fluorid (SF6).
Poraba električne energije elektromotorjev EU predstavlja približno 1.300 TWh, kar je približno 70% potrošnje električne energije in predstavlja letno emisijo okrog 520 mio
ton CO2. V letu 2005 je bila sprejeta EU Direktiva 2005/32/EC
z zahtevami glede okoljsko primerne zasnove proizvodov,
poznana kot »EuP – EnergyUsingProduct«. Ta je bila v letu
2009 nadomeščena z novo Direktivo 2009/125/EC in je področje razširila na izdelke, povezane s porabo energije »ErP
- EnergyrelatedProducts«. Evropska smernica EN 60034-30
je nov mednarodni standard, ki elektromotorje razvršča v
razrede energetske učinkovitosti od IE1 do IE3. Konec leta
2014 pa je bila razširjena v najvišji razred učinkovitosti IE4,
tako imenovani »Super premium«. Z uporabo energetsko
učinkovitih motorjev, EU komisija pričakuje, v letu 2020, od
20% do 30% prihranka energije, kar v praksi pomeni 135
TWh. Za lažjo predstavo, to pomeni prihranek 10- kratne
porabe električne energije v Sloveniji leta 20142.
Podjetje Domel je eden izmed vodilnih dobaviteljev eleVir: Statistični urad Republike Slovenije
Vir: Energetska bilanca Republike Slovenije za leto2014, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo
1
2

ktronsko komutiranih motorjev,električnih motorjev za sesalnike, enosmernih motorjev in sestavnih delov za elektromotorje. Naši izdelki so že več kot 65 let nepogrešljivi v
gospodinjski, industrijski in komercialni uporabi, v avtomobilski panogi, v sistemih za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje. Prisotni smo v vrtni opremi in električnih orodjih.Naši motorji poganjajo več kot 100 milijonov naprav po
vsem svetu. Domelovi produkti so na trgu prepoznavni po
visokih energijskih izkoristkih, visoki zanesljivosti in dolgi življenjski dobi. To so vsi atributi trajnostnega razvoja. Zato
smo v podjetju, pred tremi leti, zapisali slogan »Trajnostne
inovativne rešitve« oz. »Sustainable innovative solutions«.
Seveda je bil ta korak narejen premišljeno in zavestno.
Domel se je v letu 2008 načrtno usmeril v razvoj visoko
učinkovitih pogonskih sistemov, na osnovi elektronsko komutiranih (EC) motorjev. V osnovi so to sinhronski motorji s
trajnimi magneti, ki omogočajo visoke izkoristke v širokem
področju obratovanja. Paleto motorjev moči od 0,5 kW do11
kW je Domel predstavil trgu v letu 2009, le to pa do leta 2014
razširil z družino lastnih močnostnih pretvornikov. Ti pogoni ustrezajo najvišjemu razredu energijske učinkovitosti IE4
in so na trgu prepoznavni kot serijsko proizvedeni pogoni z
najvišjimi izkoristki.
Domel Železniki

Ciljni trg za motorje z visokimi energijskimi izkoristki so
industrijski prezračevalni sistemi, ki večinoma obratujejo
neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu in so zato veliki
porabniki električne energije. V analizo prihranka energije je
zato vzet elektromotorni pogon za prezračevanje industrijskih objektov, kot so proizvodni prostori, trgovska središča
in poslovni objekti. Sistem, z enakim pogonom, pa je lahko
vgrajen tudi v bolnišnice, šole in hotele.
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EC motor Domel
nazivne moči
6.5 kW

Montažna linija
za EC motorje
v Domelu

Tabela 1: Izhodišča za primerjavo
EC MOTOR
DOMEL
IE4

STANDARDNI
MOTOR
IE2

Nazivna vhodna
moč

6,5 kW

6,5 kW

Izkoristek motorja

93,5%

86%

Teža motorja

26 kg

35 kg

V izračun energijskega prihranka sta vzeta serijsko proizveden EC motor v Domelu in standardni asinhronski motor priznanega proizvajalca iz Nemčije nazivne moči 6,5 kW.
Predpostavili smo, da motorja obratujeta dnevno 16 ur v
dnevnem režimu z 90% nazivne obremenitve in 8 ur v nočnem režimu z 40% nazivne obremenitve. Motorja obratujeta vse dni v letu. Domelov EC motor ima v delovni točki izkoristek 93,5%, primerjalni standardni motor pa, po kataloških
podatkih, 86%. Zaradi večje gostote moči EC motorja je ta
tudi do 9 kg lažji od primerjanega.
Tabela 2.: Izračun porabljene električne energije ter posledično emisij toplogrednih plinov ter prihrankov

Električna
energija
Emisije
toplogrednih plinov
– uporaba3

EC MOTOR
DOMEL
IE4

STANDARD
MOTOR
IE2

PRIHRANEK

44 MWh

48 MWh

4 MWh

22 t

24 t

2t

V predvidenem režimu obratovanja, motor z boljšim izkoristkom porabi letno 44 MWh, kar je 4 MWh manj kot standardni motor. Tak motor bo, na račun manj porabljene energije, povzročil tudi 2 t manj emisij toplogrednih plinov.
Globalni vpliv visoko učinkovitih elektromotorjev, proizvedenih v Domelu, lahko ovrednotimo, če predpostavimo,
da so vsi proizvedeni elektromotorji vgrajeni v sisteme in
obratujejo v predvidenem obratovalnem režimu.
Ker so bolj učinkoviti elektromotorji nadomestili standardne, lahko ugotovimo, da so vgrajeni Domelovi EC moSlovensko povprečje za leto 2011 je 0,5 kg CO2 na kWh; vir: IJS

3

torji, na globalnem nivoju, prihranili 110 GWh električne
energije na leto. To je ekvivalent proizvedene električne
energije na srednje veliki hidroelektrarni na Savi. Na račun
manj porabljene električne energije je bilo, tudi za 60.000 t,
manj emisij toplogrednih plinov, kar je ekvivalent prevoženih 300 mio kilometrov z osebnim avtomobilom.
Tabela 3: Globalni vpliv proizvedenih Domelovih EC
motorjev
DOMEL EC
MOTOR
IE4

STANDARD
MOTOR
E2

PRIHRANEK

780 t

1050 t

270 t

Električna
energija

1.330 GWh

1.440 GWh

110 GWh

kg TGP

660.000 t

720.000 t

60.000 t

Material

Zaradi večje gostote moči, ki jo tehnologija EC motorjev
omogoča, je bilo za proizvodnjo teh motorjev uporabljenih
za 270 t manj materiala, kar ima posledično tudi pozitiven
vpliv na ogljični odtis produkta in podjetja.
Na podlagi izračuna prihrankov električne energije smo
v Domelu, z bolj učinkovitimi elektromotorji, potrdili dosegljivost ciljev zmanjševanja porabe električne energije.
Usmeritev razvoja nove generacije motorjev ostaja v smeri izboljševanja izkoristkov in zniževanja porabe materialov,
kar oboje pozitivno vpliva na zmanjševanje ogljičnega odtisa izdelka. Prihodnost torej pripada proizvodom, ki so varčni glede porabe električne energije. Tehnično zastarele in
energetsko potratne naprave, pa bodo, v prihodnjih letih v
državah EU, sistematično umaknjene s trga, saj zaradi nepotrebno visoke porabe električne energije, povzročajo stroške in obremenitve okolja.

Avtor: Mag. Matjaž Čemažar
Direktor razvoja in raziskav
Domel d.o.o.
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Svinčevo kislinski
akumulatorji- obnova z
BSI tehnologijo
BSI tehnologija utira novo pot in nove možnosti uporabnikom svinčevo kislinskih akumulatorjev. Z načinom obnove BSI tehnologija izstopa, tako po
načinu dela, kot po rezultatih. V BSI servisu v Kranju obnavljajo in servisirajo
trakcijske akumulatorje, ki so poškodovani ali oslabeli. Ciljna skupina so uporabniki električnih viličarjev, čistilnih strojev, fotovoltaika ipd.

Obnovijo lahko poškodovane in
oslabele akumulatorje, strankam pa
nudijo prepotrebne informacije glede vzdrževanja in uporabe. Pri delu
se uporabniki srečujejo z različnimi poškodbami akumulatorjev, ki so
več ali manj posledica nevednosti in
površnosti.

delcev, ki odpadajo in se nalepijo okoli
pozitivnih in negativnih plošč. To svinčeno »blato« je prevodno in materiali
se razelektrijo.

Rešitev za oslabele
akumulatorje je »BSI »
Izraelska tehnologija
»BSI« pomeni Battery Solution
International« in je ime matične družbe iz Karmiela v Izraelu, ki je pričela reševati problem trakcijskih industrijskih
baterij pri samem jedru. Logično je, da
je za vsako obnovo potrebno vse celice očistiti tudi znotraj. Kombinacija čiščenja celic, elektronskih programov
in BSI aditiva je edinstvena.

li preprečujejo pretok in absorpcijo
elektronov. Začasna rešitev je uporaba desulfatizatorjev. Izboljšanje z desulfatizacijo je začasno, kvaliteta celic
in morebitne poškodbe v notranjosti
pa ostanejo skrite. V BSI postopku je
desulfatizacija le del procesa obnove.

BSI postopek obnove

Vsaka celica je sestavljena iz različnega števila svinčenih in svinčevo-oksidnih plošč z vmesnimi separatorji. Plošče ne smejo biti napokane,
mehke, porozne, delno odpadle ali
kako drugače poškodovane.
Vzrok za samopraznjenje starejših
akumulatorjev so obloge iz svinčevih

Marca 2014 so v BSI servisu d.o.o.
pridobili pravico do uporabe BSI tehnologije v Sloveniji. Imajo najsodobnejšo opremo. Kombinacija treh vrst
polnilno –praznilnih enot zagotavlja obnovo vsakega akumulatorja,
če je bil v preteklosti normalno vzdrževan. BSI obnova traja okoli 10 dni,
akumulator pa je potrebno dostaviti
v delavnico.
Ob prevzemu preverijo VSE CELICE.
Če akumulator normalno sprejema
energijo in se ne greje s C5 obremenitvijo praznjenja, potem ga pripravijo na mehansko čiščenje in odpiranje
celic. Običajno so celice v rabljenem
akumulatorju različno oslabele. Če so
vzrok le obloge in mehanske poškodbe ( polomljeni poli, korozija, povezave...), to lahko popravijo. Če pa so
kakorkoli poškodovane plošče, to dokumentirajo in obrazložijo vzrok.
Med mehanskim čiščenjem –

Vzroki za upad kapacitete
v akumulatorjih poteka kemijski proces med svincem in svinčevim oksidom, s pomočjo elektrolita
- žveplene kisline. Stranski produkt
je sulfatno kristalni nanos na ploščah
in svinčene obloge okoli plošč, posledica pa je upad zmogljivosti akumulatorja. Na posnetku so lepo vidni kristali, ki so povsem prerasli površino
svinčene plošče in onemogočajo pravilno delovanje. Proces sulfatizacije
poteka ves čas. Z razraščanjem krista-
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Izraelci pravijo temu postopku »operacija na odprtem srcu« - odstranijo
povezave in izvlečejo celice, elektrolit se izlije in gre na obnovo ločeno,
celice se odprejo in izvlečejo se plošče. Vsem strankam pošljejo fotografije odprtih celic – plošč. Na ploščah je
zapisana vsa zgodovina. Pozna se nedolivanje destilirane vode, uporaba
nečiste vode, prepolnjenje ( močne
obremenitve s previsoko napetostjo
ali prepogosto in nepravilno polnjenje), mirovanje brez dovolj elektrolita, premalo uporabljen akumulator…
Odstranijo usedlino z dna in celice
spet sestavijo v celoto.
Med odpiranjem celic pogosto popravljajo napake pri tesnilih in povezavah, da zagotovijo varno in kvalitetno
uporabo v bodoče. Vsaka malenkost v
celici niža končno zmogljivost.
Akumulatorji so med procesom
BSI obnove izpostavljeni tudi »desulfatizaciji«, ki odstranjuje sulfatni
kristalni nanos s plošč. To naredijo s
posebnimi programi polnjenja pri
povišani napetosti in pod nadzorom.
Količinsko je sulfatnega nanosa malo.
Izkušeno oko ga na ploščah opazi kot
svetlejši odtenek svinca, ki kapaciteto
akumulatorja pošteno zmanjša.

Zakjučni del BSI obnove in
BSI Aditiv
V zadnjih ciklih uporabljajo posebne BSI elektronske programe za
izravnavanje napetosti vseh celic. Ko
doseže akumulator maksimalno kapaciteto, se elektronsko generira poročilo med praznjenjem po C5 normativu.
V stanju maksimalne kapacitete v vsako celico dodajo BSI aditiv. Patentiran
je v Jeruzalemu, izdelan pa iz naravnih
mineralov in soli. Je ekološko čist, naraven, nestrupen, viskozen in deset-

krat bolj prevoden kot kislina. Bistvo
BSI aditiva ni preprečevanje kristalizacije, ampak zagotavljanje prevodnosti
tudi po razraščanju novih sulfatnih kristalčkov. BSI aditiv je namreč nitaste
strukture in ko se prevleče kot mikronska pajčevina preko plošč, zagotovi
dobro prevodnost tudi po sulfatnih
oblogah. Zdaj uporabljajo novejšo
različico aditiva – v kapsulah. Je enake sestave kot tekoči, le da je doziranje enostavnejše, fiksiranje na plošče
pa še bolj učinkovito. Na mikroskopski
povečavi je lepo vidna prevodna nit
aditiva, ki jo preraščajo novi – še majhni sulfatni kristali.
V Inštitutu v Poznanu na Poljskem
poteka testiranje celic z BSI aditivom
v kapsulah. Rezultate so pričakovali že
v avgustu, dobili pa so le vmesno poročilo z idealnimi vmesnimi rezultati.
Upad kapacitete po 150 ciklih je minimalen. Vse kaže, da je BSI aditiv najboljši na svetu.
Dosežek BSI obnove ni odvisen le
od tehnologije, ampak predvsem od
vzdrževanja akumulatorja v preteklosti. Vsak stroj, aparat, vozilo je potrebno redno servisirati, da se ohrani
kvaliteta in zagotovi varnost, zato apeliramo na uporabnike električnih viličarjev, da poskrbijo za akumulatorje.
Lastnik najstarejšega in BSI obnovljenega akumulatorja je družba ROTO iz Murske sobote, gre za
DETA 1981, 24V/720Ah. Pri starosti
34 let dosega po BSI obnovi 68%
nazivne kapacitete.
V akumulatorju se med kemijskim
procesom razgrajuje voda ( H2O), ne-

kaj pa je izhlapi. Če uporabnik ne doliva destilirane vode, postaja nivo elektrolita vse nižji, kislost pa tako močna,
da raztopi in zmehča svinčene plošče.
Razni destilati iz proizvodnje in iz klim,
vsebujejo olja in minerale, kar ni ustrezno, saj škodijo akumulatorju.
Destilirana voda se dodaja vedno
po polnjenju, saj se med polnjenjem
akumulator greje, elektrolit se razširi
in se lahko preliva iz celic. Posledica je
korozija, ki oslabi kontakte.
BSI tehnologija se da razložiti na
preprost način in reši problem oslabelih trakcijskih akumulatorjev. Vse znanje in izkušnje bodo v BSI servisu delili
z vsemi, ki jih tema zanima ali jim koristi. Verjamejo, da s kvalitetnim delom,
sodelovanjem in z nasveti gradijo BSI
servis kot prijazno firmo, ki bo zrcalo
zaposlenih in prepoznavna po kvaliteti in tehnologiji.

BSI servis, obnova
akumulatorjev, d.o.o.,
Savska cesta 34, 4000 Kranj
Tehnika:
Aljaž Potočnik
040/ 602 467
Gašper Potočnik
040/ 530 216

Najpogostejše poškodbe akumulatorjev nastanejo zaradi nerednega dolivanja dest. vode.
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Nadaljevanje članka iz 111. št. revije

IZKORIŠČANJE GEOTERMALNE
ENERGIJE ZA PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pri uporabi lažjega pentana bi morali izvesti dve stopnji
za doseganje 3000 min-1. Problemi pri obratovanju postrojenja v zimskem času pri uporabi delovne snovi perfluorpentan (točka zmrzišča znaša – 53°C) so v primerjavi s postrojenji, ki uporabljajo zmes vode in amoniaka, bistveno
manjši.
Kondenzator lahko hladimo z zrakom ali vodo. Lastna
raba energije (za pogon ventilatorjev in obtočnih črpalk) je
sorazmerno velika. V zimskem času imamo lahko nastopijo
problemi z zamrzovanjem, zato moramo v primeru okvare
izpustiti hladilno vodo iz sistema.

2. Učinkovitost proizvodnje električne
energije v geotermalnih elektrarnah
Učinkovitost proizvodnje električne energije (neto izkoristek) je odvisna od temperature geotermalnega vira (maksimalna temperatura 250 °C) in ne presega 15 %. Pri tem lastna raba geotermalnega postrojenja ni upoštevana. Na sliki
4 d je prikazan izkoristek pri proizvodnji električne energije
za postrojenja, ki uporabljajo ORC sistem v odvisnosti od
temperature termalne vode (Vir: Quelle: Kabus/SEIBT 2002).
Na sliki 4 e je prikazana GTE - geotermalna elektrarna
moči 12 MWe - ORC sistem, Nevada.
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Diagram na sliki 4 d prikazuje skupno instalirano električno moč GTE v svetu. Napovedi za konec leta 2005 znašajo 11,4 GWe. Največ instalirani moči imajo GTE v ZDA in
sicer 2,2 GWe, Filipini 1,9 GWe, Italija 0,8 GWe, Mehika 0,7
GWe, Indonezija, Japonska , Nova Zelandija od 0,5 do 0,6
GWe, Islandija, Salvador, Kostarika od 0,1 do 0,2 GWe (Vir:
RENEXPO, 20004).

presije Ptuj - Ljutomer - Dolga Vas dosega največje globine in sicer do globine 5000 m. Vodonosnik na lokaciji okoli
Ljutomer ima po ocenah temperaturo termalne slane vode
med 90 in 175 °C, izdatnost vira znaša 57 kg/s. Že leta 1994
je bila izdelana študija o izkoriščanju geotermalne energije
za proizvodnjo električne energije v Ljutomeru. Predvidena
elektrarna, kjer bi se koristil binarni termodinamični proces
ali kombiniran parno - binarni proces (na primer Rankinov
proces z organsko snovjo R114), naj bi imela instalirano moč
med 2 in 2,3 MWe..Ta sistem je zelo uporaben pri visoki slanosti geotermalnega vira in nizki temperaturi vira (mejno
področje je 80 do 90 °C). Zaradi manjšega specifičnega
volumna organskega medija je velikost turbine manjša in
s tem tudi cena. Organske snovi so stabilne in ne delujejo korozivno. Za reinjekciji je predvidena vrtina Ljutomer I.
Reinjekcijska temperatura naj bi znašala 25 °C. Prvi projekti so že narejeni, izgradnja pa naj bi se začela čez nekaj let.
Na sliki 5 je prikazan binarni enotlačni sistem za proizvodnjo električne energije (približno2 MWe). Pridobljena
toplotna energija se koristi za daljinsko ogrevanje in potrebe industrije (toplotna moč približno 6,5 MWt).

3. Možnosti gradnje geotermalnih
elektrarn pri nas
Primeren za proizvodnjo električne energije je vodonosnik Termal II, ki leži na različnih globinah. Na območju de-

Slika 5

PRODAJA, MONTAŽA IN SERVIS TOPLOTNIH ČRPALK ter KLIMATSKIH NAPRAV
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jonov GJ. Strokovnjaki ocenjujejo, da je možno iz ekonomskega in okolje varstvenega vidika izkoristiti maksimalno le
15 % teoretičnega potenciala.
V letu 2004 je bila v občini Benedikt uspešno izvedena prva od treh geotermalnih vrtin, ki je dokazala obstoj
geotermalnega vodonosnika na globini 1800 do 1900 m.
Predpostavlja se, da temperatura termalne vode na ustju
vrtine ne bo nižja od 110 °C. Predvidena je izgradnja dveh
geotermalnih elektrarn s skupno močjo 5 MWe in dveh toplotnih postaj s skupno močjo 12,5 MWt (Vir: Dr.Peter Kralj:
Geotermalna energija v Benediktu, EGES, 4/2004).

4. Vpliv geotermalnih elektrarn na okolje
slika 6

Na sliki 6 je prikazan kombiniran parno- binarni sistem z
vmesnim pregrevanjem.
Ocenjen potencial južnega polja Termal II, površine približno 1900 km2, ki je primeren za neposredno pridobivanje
električne energije s parnim procesom znaša približno 400
milijonov GJ, z binarnimi procesi pa še približnoa 650 mili-

Pri energetskih postrojenjih, ki koristijo obnovljive vire
je vpliv na okolje vsekakor manjši, kot pri postrojenjih, ki
koristijo fosilna goriva. Vplivi na okolje sledeči:
 onesnaževanje zraka in vode v času izgradnje in pogona postrojenja,
 usedanje tal zaradi praznjenja vodonosnikov, kar preprečimo z reinjektiranjem,
 odlaganje trdnih odpadkov (predvsem pri odprtih
procesih),

57

September 2015

 hrup (zvočno moč pri prostem izpusti pare znaša 120
dB, ki jo z vgradnjo dušilnikov zmanjšamo na 75 do 85 dB).
Do emisije škodljivih snovi prihaja zaradi škodljivih snovi v geotermalnem mediju. V večini gre za pline (CO2, H2S,
NH3, CH4, N2, H2) v mejah od 1, 5 do 50 g/kg pare. Te pline
pred uporabo pare izločimo v izločevalnikih. Med temi plini
je največ CO2, vendar je njegova emisija v okolje manjša kot
pri kotlih, ki koristijo fosilna goriva (diagram, slika 7).
elika je tudi emisija vodikovega H2S, ki oksidira v SO2.
Emisije SO2 znašajo 0,5 do 7 g/kWh proizvedene električne
energije. Raba primarne energije je pri GTE znatno manjša,
kot pri drugih energetskih virih (slika 7). Ker termalne vode
vsebujejo raztopljene pline in trdne snovi , zaradi česar nastanejo usedline in korozijo v ceveh sistema, kar odpravimo
z odplinjanjem in ustreznimi kemičnimi postopki.

prištevamo predvsem možnosti posedanja tla in hrup. Z reinjektiranjem izkoriščene termalne vode nazaj v vodosnik
preprečujemo onesnaževanje, korozijske probleme in posedanje tal. Hkrati vzdržujemo tudi hidrodinamično ravnotežje v vodonosniku, kar poveča izkoriščenost vodonosnika
10 – do 20 krat. Pri gradnji GTE moramo računati tudi s tem,
daučinkovitost proizvodnje električne energije (neto izkoristek) ne presega 15 % kar je odvisno od temperature geotermalnega vira. Izkoristek se giblje v mejah od 4 do 15 %.
Med alternativnimi viri, ki so pri nas na voljo, geotermalna energija vsekakor predstavlja pomemben energetski potencial, kar potrjujejo številni novi projekti, ki so že v pripravi. Projekti so usmerjeni v nove tehnologije in ne samo za
proizvodnjo toplotne energije, temveč tudi za proizvodnjo
električne energije.

(BG)

5. Zaključek
Osnovni razlogi za koriščenje geotermalne energije za
proizvodnjo električne energije so zmanjšanje porabe fosilnih goriv, zmanjšanje emisij v okolje, možnosti dolgoročnega izkoriščenja (do 50 let), dolga življenjska naprav, modularna gradnja (več enot z manjšimi močmi) in prilagodljivost
glede instaliranih moči (od 200 kW do 1200 MWe). Razen
tega so tudi stroški vzdrževanja in pogona mali (približno
5 do 8 % glede na skupne stroške). Med pomanjkljivosti pa

Viri:
www.geothermie.de
-         GEOTHERMA SA : LJUTOMER GEOTERMAL PROJECT (študija
feasibility 1994)

www.gorenje.si

NE ZATISKAJTE SI OČI
PRED VISOKIMI STROŠKI
OGREVANJA.

Znižajte jih do 75 %!
Napredne ogrevalne in sanitarne
toplotne črpalke Gorenje.

Pokličite nas na brezplačno
telefonsko številko:
toplotnecrpalke@gorenje.com

080 48 48
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Nove poslovne priložnosti
na Bavarskem, Nemčija
Kooperacijsko srečanje »Meet4Business« &
Podravje se predstavi – nove poslovne
priložnosti in mreženje
Hotel Bayerischer Hof, München, Nemčija, 6. oktober 2015
Mariborska razvojna agencija, Evropska podjetniška
mreža v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, območno Obrtnopodjetniško zbornico Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico in Zavodom za turizem Maribor – Pohorje, organizirajo kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS, ki bo potekalo
6. oktobra 2015 v Münchnu, Nemčija, v prostorih Hotela
Bayerischer Hof (2-6 Promenadeplatz, 80333 München).
Kooperacijsko srečanje je namenjeno podjetjem in institucijam, dejavnim na področju:
 kovinsko predelovalne industrije,
 agroživilske industrije,
 trajnostne gradnje,
 gostinstva in turizma.
Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom, za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz področja Bavarske, Nemčija.
Program je sestavljen tako, da omogoča podjetjem, na podlagi vnaprej dogovorjenih sestankov, individualne sestanke
s potencialnimi partnerji.

Program:
10.30 – 10.50
10.50 – 11.00

Prihod & registracija udeležencev
Uvodni nagovor organizatorja (mag.
Božidar Pučnik, direktor MRA)
11.00 – 15.00 Individualni sestanki s potencialnimi
partnerji (traj. sest. 20 min)
15.00 –
Zaključek kooperacijskega srečanja
Po kooperacijskem srečanju bo potekala, v sodelovanju
s ostalimi so-organizatorji, predstavitev Podravske regije,
kjer bodo predstavljene ugodnosti in priložnosti, ki jih le-ta nudi.
Prisotni bodo predstavniki veleposlaništva Republike
Slovenije v Nemčiji, generalnega konzulata Republike
Slovenije v Münchnu in Slovenske turistične organizacije.
Prav tako bodo prisotni predstavniki slovenskih in nemških
podjetij, ostale slovenske in nemške podporne institucije ter
številne druge zainteresirane ciljne skupine.
Dogodek predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom
za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj, s potencialnimi poslovnimi partnerji iz področja Bavarske,
Nemčija.

V okviru predstavitve Podravja, bo vzporedno potekala vinsko-kulinarična degustacija dobrot iz Podravja. V obliki predstavitvenih miz se bodo predstavili zainteresirani vinarji, hotelirji, restavracije, gostišča in ponudniki turističnih
paketov iz Podravja.
Program:
16.00 – 17.00
Prihod & registracija udeležencev
17.00 – 17.10
Uvodni govor
(Majda Rozina Dolenc, vodja
predstavništva STO v Nemčiji
17.20 – 17.30
Pozdravni govor in otvoritev dogodka
(Marta Kos Marko, veleposlanica RS v
Zvezni republiki Nemčiji)
17.30 – 17.40
Predstavitev – poslovanje s Slovenijo
(predstavnik SPIRIT-a)
17.40 – 18.10
Predstavitev poslovnih in investicijskih
priložnosti Podravja
(mag. Božidar Pučnik, direktor MRA; mag.
Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ;
Aleš Pulko, predsednik OOZ MB)
18.10 – 18.30
Predstavitev regije kot turistične
destinacije
(Janja Viher, direktorica Zavod za turizem
Maribor – Pohorje)
18.30 – 21.00
Druženje in degustacija vinskokulinaričnih dobrot iz Podravja
(kulturni program)
21.00 –
Zaključek predstavitve Podravske
regije
(mag. Božidar Pučnik, direktor MRA)
Za udeležence, kooperacijskega srečanja in
predstavitve Podravske regije, kotizacije ni.
Rok za prijavo na kooperacijsko srečanje je 7.9 2015.
Podrobnejše informacije in prijava: spletna stran:
www.mra.si & http://mra.si/kooperacijsko-srecanjemeet4business-munchen-nemcija/;
e-pošta: een@mra.si & peter.ekart@mra.si;
telefon: 02/333 13 02 & 02/333 13 18.
Vljudno vabljeni!
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Celovite dimniške
in šamotne rešitve
Podjetje KIP je bilo ustanovljeno v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Njegova
osnovna dejavnost so bili ognjevzdržni materiali in z njimi povezani
izdelki, kot so industrijski in pečarski šamot ter z razvojem tudi dimniki.

www.kip-dimniki.com

Dimniški sistemi za individualne gr adnje
Pravilna izbira in gradnja dimnika
kot pomembnega dela ogrevalnega sistema sta izjemno pomembna. Zato vam v podjetju KIP
nudimo individualnim gradnjam

Ves•ta (ž)

primerne dimniške sisteme. Naše
delo temelji na izkušnjah, znanju ter zanesljivih in kakovostnih
kooperantih. Individualni šamotni
dimnik je primeren za vse vrste

[rimska mitologija]
Boginja ognja in domačega ognjišča.

kurišč, grelnih teles in goriv.
Značilnosti materiala (temperaturna in kislinska odpornost, plinotesnost ...) zagotavljajo
dolgotrajno rešitev.

Vesta

®

PEČ&DIMNIK ZDRUŽENAVENO
V letu 2013 smo razvili tudi
ogrevalni sistem Vesta,
ki je rezultat sodelovanja dveh
uveljavljenih slovenskih podjetij
Kip in Lokaterm. V celovito

ogrevalno rešitev sta s svojimi
najboljšimi lastnostmi združena
varčna in zmogljiva peč ter večfunkcijski dimnik – poleg dimovoda
ima dimniški plašč tudi dva zračna

kanala, enega za dovod svežega
zraka do peči in drugega za odvod
toplega konvekcijskega zraka
v gornjo etažo.

www.kip-samot.com

Pečarske rešitve za individualne gr adnje
Leta 2008 smo spet začeli tudi z
delom na področju pečarskega
šamota. Potrošnike smo želeli bolje
obvestiti o prednostih šamota in
vedno večjemu ekonomskemu

pomenu akumulacije toplote.
Izdelki, ki jih zastopamo in tržimo
so plod tradicije in izkušenj pionirjev nemške šamotarske industrije,
podjetja Wolfshöher Tonwerke.

Družinsko podjetje, ki v svoji
proizvodnji uporablja tradicionalne postopke s pomočjo sodobne
tehnologije, kar zagotavlja najvišjo
kakovost izdelkov.

KIP dimniški inženiring d.o.o. • Šentlovrenc 21 • 8212 Velik a Lok a • info@kip-dimniki.com • 07/304 83 55 • 040/120 120

Zlatko Kavčič Svetina - Čarobno srečanje na Lentu v večnosti
86 cm x 60 cm, mešana tehnika na platno in les

V primeru zanimanja za ogled in nakup umetniške slike lahko pokličite na telefonsko številko: 031 450 518, g. Andrej Požar

Ogrevanje s poleni in peleti
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Kombinirana ogrevalna naprava Pelletfire
je odlična in nadgradljiva kombinacija uplinjevalnega kotla
in kotla na pelete.
Opcijsko ogrevanje na polena ali pelete
Zaradi ločenih kurišč z ogrevalno napravo enostavno preklapljamo med kurjenjem na polena ali na pelete.
Avtomatsko delovanje
Kadar ob dogoretju polen v uplinjevalnem kotlu, v hranilniku ali na ogrevalnih krogih objekta potrebujemo dodatno
toploto, se delovanje ogrevalne naprave nadaljuje z avtomatskim preklopom na pelete.
Različni transportni sistemi pelet
Za vsako situacijo in različne možnosti vgradnje na objektu, vam tehnika HERZ ponuja različne dodajalne
sisteme pelet. Dodajanje s sistemom fleksibilne vijačnice ali sesalnim sistemom iz skladišča pelet in dodajanje iz
različnih tedenskih zalogovnikov glede na izbiro stranke.
HERZ d.d.
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija
Tel.: +386 (0) 1 89 62 165
E-pošta: biomasa@herz.si

www.herz.si

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Preprosto.
Stisnite.

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

