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Izberite Petrol sončno elektrarno 
in ogrevalno toplotno črpalko.
Idealna rešitev za topel dom, 
poln energije!
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Jesensko številko revije vedno plani-
ramo pred Mednarodnim obrtno pod-
jetniškim sejmom v Celju. Sejmom, ki 
ga vsako leto spremljajo novosti, pa 
tudi dogodki, ki so za malo gospodar-
stvo zelo pomembni. Tako kot vsako 
leto, so za prvi dan sejma na območ-
nih zbornicah na razpolago brezplač-
ne vstopnice za člane, za ogled prvega 
dne (torek, 10. 9. 2019). Eden pomemb-
nejših dogodkov se bo odvil proti kon-
cu tedna, tokrat govorimo o mednaro-
dnem poslovnem srečanju z naslovom 
“Uspešno v Sloveniji”, ki bo potekalo v 
četrtek, 12. 9. 2019, s pričetkom ob 10. 
uri, v Modri dvorani celjskega sejmišča. 
Mednarodno poslovno srečanje ponu-
ja priložnost malim in srednje velikim 
podjetjem, za promocijo podjetja, po-
vezovanje, mreženje, pridobitev novih 
poslov, možnost novih poslovnih prilo-
žnosti, izmenjavo izkušenj in razvijanje 
idej o novih projektih ter navezovanje 
stikov za izvedbo le-teh s tujimi podjetji 
iz regije Alpe Adria. Dogodek je name-
njen podjetjem, ki delujejo na področju: 
gradbeništva, elektro industrije, elek-
tronike, avtomatizacije in merilne tehni-
ke, raziskav, razvoja in prenosa tehnolo-
gij ter strojev za obdelavo in oblikovanje 
kovin in orodij, kovinske industrije, ob-
novljivih virov energije, lesne industrije 
itd. Udeležba na dogodku, je kot vsa-
ko leto brezplačna, vendar je obvezna 
predhodna prijava. Več o tem lahko pre-
berete v nadaljevanju.

Eden od vidnejših dogodkov sej-
ma bo potekal ob praznovanju 50-le-
tnice Obrtno-Podjetniške zbornice 
Slovenije. Ob tej priložnosti bo v okviru 
52. Mednarodnega sejma obrti in pod-
jetnosti, v Celju potekala okrogla miza
z naslovom »Pol stoletja stanovske-
ga povezovanja obrtnikov in podjetni-
kov«, ki bo v petek, 13. septembra, ob

PESTRA JESEN JE 
PRED NAMI

10. uri, v Modri dvorani Celjskega sejmi-
šča. Predstavljen bo razvoj obrti in pod-
jetništva v minuli polstoletni zgodovini, 
razvoj zborničnega sistema in obenem
opozorilo na ključne mejnike, ki so za-
znamovali obrt in podjetništvo na slo-
venskih tleh.

Seveda pa tudi letos ni pozabljeno 
osnovno poslanstvo obrtno-podjetni-
škega sistema, to je promocija poklicev. 
Sodelovanje članov, območnih zbor-
nic ter srednjih poklicnih in strokovnih 
šol, bo ponovno moč videti in poskusi-
ti na Ulici obrti, kjer bodo predstavljeni 
atraktivni in deficitarni obrtni poklici. 
Osrednja točka Ulice obrti bo »Vajeniška 
pisarna«, kjer bodo obiskovalci prejeli 
vse informacije o vajeništvu. Vendar za 
jesen še to ni vse , saj bodo prav na tak 
način predstavljeni poklici in šole z roko 
v roki z gospodarstvom, na Kariernem 
sejmu, ki bo letos v začetku novembra v 
dvorani Lukna v Mariboru.

Vse to in še veliko več, nam ponu-
ja osrednji dogodek jeseni sejem MOS. 
Jesen bo aktivna tudi za sekcijo. Pred 
kratkim smo govorili o novem pravilni-
ku, normativih in še kaj, kar bi pomaga-
lo stroki, za lažje in transparentno delo. 
O tem bo tekla beseda tako na lokalnem 
kot na republiškem nivoju.

Želimo, da jesen ne bi bila tako vro-
ča, kot je bilo v zadnjih dneh avgusta, saj 
pričakujemo ugodno klimo za poslovne 
in osebne dosežke. 

Veliko več informacij o oglaševalcih 
in tehničnih novostih pa vam ponuja 
spletna stran revije Energetik. Obiščite 
jo, zastavite vaša vprašanja, mnenja in 
predloge. Veseli bomo vsakršnega odzi-
va o reviji in vsebinah, ki jih objavljamo.

Leonida Polajnar
Direktorica OOZ Maribor,  

sekretarka SIEM ter koordinatorka  
revije Energetik

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

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

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

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

Lektoriranje: Dragica Krašovec Gojkošek s .p.

T isk : Evrografis d.o.o., naklada: 3.200 izvodov.

Oblikovanje in tehnično urejanje: 
Druga podoba s .p. 

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

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

Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.  
Revija izide 6 krat letno.

Za vsebino oglasov revija Energetik ne odgovarja!
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WEISHAUPT
PETROL
EVROGRAFIS
CELJSKI SEJEM, MOS 2019
PANASONIC
AIRABELA
LUNOS
TRATNJEK KLIMA CENTER
SELTRON
VIESSMANN
KRONOTERM
LARTI
GBC SLOVENIJA
KOVINTRADE
ARMEX ARMATURE
GIZ DZP
MKM NOVA         
E2E
GRAH LIGHTING
RAJMAX
IBLO
MRU
TOVARNA MERIL KOVINE
FONATERM
VITANEST
GEBERIT

Stran Seznam oglaševalcev

K a z a l o

 1 Uvodnik

 3  Vabilo

 4 Blizu in osebno, kratek vpogled v največji svetovni  

  sejem termotehnike in vode, 

 6 Naj pada dež

 8 Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne  

  črpalke  Mitsubishi Electric, s plinom R32 

 10  MOS 10.-15. september 2019 Celjski sejem

 11 Štipenditorji lahko od 1. septembra oddajo  

  podatke o štipendistih za leto 2019/2020

 12  Aquarea generacije J s hladilnim sredstvom R32  

  zagotavlja najbolj učinkovito udobje do   

  današnjega dne

 16 Smučar Boštjan Kline tudi doma diha svež zrak

 18 Revolucionarna Samsung brezvetrna klimatska  

  naprava, ki odpihne visoke račune

 20 NOVO - Kotel, ki vam preko mobilne aplikacije  

  sporoča kdaj je potrebno ponovno naložiti polena

 22 Nova generacija plinskih stenskih kotlov Viessmann,  

  ki so bili razviti skupaj s strokovnimi partnerji s  

  področja ogrevalne tehnike

 24  Kronoterm: z vizijo, znanjem in s skrbjo za okolje

 26  Larti d. o. o. - Lahke rešitve tekočih inštalacij

. 28 Kakovosten energetski ovoj stavbe

 31 Razvojna posojila za podjetja na obmejnih in  

  problemskih območjih, obrestna mera 0,01 %

 32  Trendi rasti so tudi v zemeljskem plinu

 34 Kako izbrati ustrezno čistilno napravo?

 36  Z zemeljskim plinom dobite več 

 38  Stenski plinski kondenzacijski grelnik K + A

 40  Nova DAIKIN tehnologija dvojnega vbrizgavanja! 

 42 Grah lighting: pametne rešitve za svetlo prihodnost

 44  Podjetje Rajmax – z vami že 20 let!

 46  Električno ogrevanje cevovodov  

 48  Preverjanje kvalitete dovoda zraka za   

  zgorevanje - “4Pa test”

 50 Novo: Geberit Acanto – kopalnice, ki se prilagajajo  

  vam!
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s partnerji 
Advantage Austria Ljubljana in mrežo zbornic New Alpe 
Adria ter Enterprise Europe Network organizira v okvi-
ru 52. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju 
tradicionalno Mednarodno poslovno srečanje z naslo-
vom “Uspešno v Sloveniji”, ki bo potekalo v četrtek, 12. 
9. 2019, s pričetkom ob 10. uri, v Modri dvorani celjske-
ga sejmišča.

Mednarodno poslovno srečanje ponuja priložnost 
malim in srednje velikim podjetjem za promocijo podje-
tja, povezovanje, mreženje, pridobitev novih poslov, mo-
žnost novih poslovnih priložnosti, izmenjavo izkušenj in 
razvijanje idej o novih projektih ter navezovanje stikov 
za izvedbo le-teh s tujimi podjetji iz regije Alpe Adria. 

Dogodek je namenjen podjetjem, ki delujejo na po-
dročju: gradbeništva, elektro industrije, elektronike, 
avtomatizacije in merilne tehnike, raziskav, razvoja, 
prenosa tehnologij, strojev za obdelavo in oblikova-
nje kovin in orodij, kovinske industrije, obnovljivih vi-
rov energije, lesne industrije, plastike in logistike ter 
transporta.

VABILO
*Okvirni program 

9.30-10.00 Registracija

10.00-10.10 Pozdrav udeležencem

10.10-11.00
Delavnica: Kako najti pravega  
prodajnega partnerja/distributerja?

11.00-12.00 Hladno-topli bife in mreženje

12.00-16.00
Individualni sestanki po predhodnem 
razporedu (B2B)

16.00-19.00 Ogled sejma MOS

*Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, prevajanje bo 
zagotovljeno. 

Udeležba na dogodku je brez-
plačna, vendar je obvezna predho-
dna prijava do 9. 9. 2019 na spletni 
strani: https://successful-in-slovenia.
b2match.io/

Dodatne informacije: 
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, t. 01 58 30 586, edina.zejnic@ozs.si 
- Advantage Austria Ljubljana, Mateja Čakš, t. 01 51 39 770, mateja.caks@advantageaustria.org

www.evrografis.si
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Znani nemški proizvajalec ogrevalne opreme, 
Weishaupt, je na letošnjem sejmu ISH predstavil 

svoj bogat program izdelkov in storitev na 
razstavnem prostoru površine kar 2600 m2.

Kratek vpogled v največji svetovni sejem termotehnike in vode 

BLIZU
IN OSEBNO

Eden od največjih svetovnih sejmov ter-
motehnike in vode, ISH v Frankfurtu na 
Majni, je potekal od 11. do 15. marca letos in 
je ponovno potrdil svojo vodilno vlogo v 
sve-tu. Kot je to že tradicija, je bil na sejmu 
pri-soten znani nemški proizvajalec opreme 
za ogrevanje – Weishaupt. Podjetje je svoj 
obsežen program proizvodov in storitev za 
par-tnerje in končne uporabnike predstavilo 
v sklopu področja »Energy« v novi hali 12 !, 
na razstavnem prostoru površine kar 2600 
m2, in to pod geslom »blizu & osebno«. 

Na sejmu je družba jasno pokazala, da se 
je reorganizirala v tri divizije: energetska 
tehnologija, pridobivanje energije in uprav-
ljanje energije. V skladu s tem so bili pred-
stavljeni proizvodi in storitve razdeljeni na 
tri področja:
a) energetska tehnologija:
• stenski plinski kondenzacijski kotli z močjo 

2–800 kW s priborom in opremo

• talni plinski kondenzacijski kotli z močjo 
18–1200 kW s priborom in opremo

• talni oljni kondenzacijski kotli z močjo do 
45 kW s priborom in opremo

• visoko učinkovite in kompaktne toplotne 
črpalke z zrakom, zemljo in vodo kot to-
plotnimi viri in z močjo do 180 kW

• split toplotne črpalke z močjo do 16 kW
• solarni toplotni sistemi, solarna oprema in 

dodatki, sprejemniki in sončne celice
• regulacijski sistemi in sistemi daljinskega

upravljanja
•  plinski in oljni gorilniki ter gorilniki za dve

vrsti goriva z digitalno kontrolo plamena z 
močjo do 32.000 kW in možnostjo simulta-
nega izgorevanja dveh ali več goriv

• storitve za inštalaterje, serviserje in pro-
jektante na področju svetovanja, projekti-
ranja, naročanja, dobave, montaže, zagona 
in storitve za stranke

b) pridobivanje energije:
• podzemne sonde geoplus®
•  vodnjaki hydroplus®
• samodejni nadzor kakovosti pri vrtanju 

obročastega prostora izvrtin
c) upravljanje energije:

•  sistemi upravljanja in avtomatizacije stavb
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PREDSTAVLJENE NOVOSTI 
---------

Pri ogrevalnih kotlih je bil predstavljen 
nov plinski kondenzacijski kotel Thermo 
Condens WTC-GW 80/100-A, s katerim se raz-
širja trenutni razpon moči stenskih kotlov s 
60 na 100 kW in v kaskadi tudi na 800 kW. 
Tukaj je tudi novi oljni kondenzacijski kotel 
Thermo Condens WTC-OB B z razponom 
moči od 20 do 35 kW. Gre za popolnoma novi 
generaciji oljnih kotlov, pri katerih se uporablja 
tovarniško vgrajen modri gorilnik purflam®. 

Toplotne črpalke so bile »top-tema« 
letoš-njega sejma ISH in Weishaupt je 
predstavil novo toplotno črpalko zrak - voda 
Biblock WWP LB z močjo do 12 kW. 
Zahvaljujoč vgrajeni programski opremi 
instalater za zagon izbere hidravlično shemo, 
ki točno ustreza potrebam in hitro ter 
enostavno zaključi objekt. 

Predstavljena je bila tudi nova postaja za 
pripravo tople vode za stanovanja WHI apar-
tment, ki združuje funkcije izmenjave toplo-
te, pripravo tople vode in nadzor porabe ter 
je primerna za uporabo tako v novograd-
njah kot pri obnovi obstoječih stanovanj. 
Uporablja se lahko v kombinaciji s konden-
zacijskimi kotli in toplotnimi črpalkami.
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Ker je Weishaupt po svetu najbolj znan po 
gorilnikih, so ti na sejmu dobili pomembno 
mesto. Zato je treba omeniti novo regulacijo 
števila vrtljajev in količine kisika za kompak-
tne gorilnike serije W (z močjo do 570 kW) in 
razširjeni program gorilnikov z ultranizkimi 
emisijami dušikovih oksidov (Ultra LowNOx). 
To so t. i. PLN gorilniki (Premix- LowNOx) 
WM-G30 z močjo do 4200 kW, pri katerih se 
kombinira predmešanje s površinskim izgo-
revanjem, na voljo pa so tudi plinski gorilniki 
WM-G50 (z močjo do 12.000kW) in gorilniki za 
dve vrsti goriva WM-GL20 (z močjo do 2000 
kW) in WKmono-GL80 (z močjo do 17.000 
kW) iz programa 4LN z nizkimi emisijami NOx 

in povratnim vodenjem dimnih plinov 
(ARF). Na koncu velja omeniti sisteme 
avtomatizacije zgradb Neuberger in 
širok spekter proizvodov in storitev za 
izkoriščanje toplote tal, kot so podzemne 
sonde geoplus®, vodnjaki hydroplus® itd. 

Obiščite nas! 
SEJEM MOS
10.9. - 15.9.2019
dvorana L
razstavni prostor 36
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Odvodnjavanje
Poleg tega, da je uporaba vtočnikov 12 l in 25 l prepro-

stejša, so vtočniki grajeni kompaktneje in zato omogoča-
jo občutno preprostejšo vgradnjo. Vtočniki imajo daljše PE-
odtočne nastavke, kar zelo olajša vgradnjo v dobro izolirane 
strehe. Lovilec listja, ki zadržuje umazanijo in veje, lahko za-

radi zapirala z vrtljivim zapahom namestimo ali odstranimo 
v nekaj potezah brez orodja. 

Kako deluje sistem Geberit Pluvia?
Ko dežuje, voda odteka v vtočnike Geberit Pluvia na stre-

hi. Ti so razporejeni tako, da lahko vsak vtočnik odvaja vodo 
s čim večje površine. Funkcijska plošča Geberit Pluvia pre-
prečuje vsrkavanje zraka in zagotavlja zanesljivo in zmoglji-
vo delovanje sistema. Nato se voda v sorazmerno majhnih 
ceveh, ki so položene pod streho, odvede do glavnega voda, 
ki tudi poteka vodoravno, in na katerega lahko priključimo 
več vtočnikov Pluvia. Ker so cevi majhne, se ob močnem de-
ževju hitro napolnijo z vodo, tako da nastane neprekinjen 
vodni steber. Ko ta prispe do padnega voda, pride do naj-
močnejšega učinka vsrkavanja, voda na strehi se učinko-
vito vsrka v vtočnike in hitro odvede v kanalizacijo. Dober 
stranski učinek pri tem je, da voda, ki hitro odteka, zagota-
vlja, da so cevi pretočne in čiste, kar zelo zmanjša potrebno 
vzdrževanje. 

NAJ PADA DEŽ 
Brezskrbno odvodnjavanje strehe s sistemom Geberit Pluvia

Geberit je z obsežnim sistemom 
odvodnjavanja streh Pluvia zelo spremenil 
odvajanje vode z velikih strešnih površin. 
Podtlačna tehnika pri odvajanju deževnice 
dosega skoraj dvojno zmogljivost odvajanja v 
primerjavi z običajnimi sistemi odvodnjavanja 
in poenostavlja projektiranje celotnega 
sistema. Geberit je sedaj popolnoma predelal 
strešne vtočnike Geberit Pluvia 12 l in 25 l. 

Varno odvodnjavanje: Zares dobro odvodnjavanje strehe mora opraviti le eno nalogo: hitro in nadzorovano odvajati 
vodo s strehe ali ovoja stavbe. Izdelki Geberit Pluvia nudijo preprostejšo vgradnjo in vzdrževanje.
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Podpora BIM
Od začetka leta 2017 so za asortiment Geberit Pluvia na 
voljo podatki za projektiranje po metodi BIM v forma-
tu Autodesk-Revit. Poleg tega Geberit ponuja vtičnik za 
AutoDesk Revit, s katerim se lahko hidravlični izračuni za 
projektiranje s sistemom Geberit Pluvia izvedejo neposre-
dno s programsko opremo CAD

Izboljšava
Lovilec listja, ki zadržuje umazanijo in veje, lahko zaradi 
zapirala z vrtljivim zapahom namestimo ali odstranimo v 
nekaj potezah brez orodja. Poleg tega so vsi sestavni deli 
obeh vtočnikov strukturirani enako, npr. izolacija, ki pre-
prečuje kondenzacijo, lovilec listja in funkcijska plošča. Na 
strehah, kjer se vgrajujeta obe velikosti vtočnikov, sta tako 
vgradnja in vzdrževanje veliko lažja.

Prednost zaradi manj cevi
Za podtlačno odvodnjavanje streh je potrebnih le malo 
padnih vodov.

Informacijski okvir

Pregled sistema odvodnjavanja streh   
Geberit Pluvia

 � najzmogljivejše podtlačno odvodnjavanje streh
 � velik prihranek materiala
 � hitra vgradnja
 � boljša izkoriščenost prostora in oblikovalska   

 svoboda
 � manj vzdrževanja
 � preprosto in varno projektiranje

Strešni vtočniki Geberit Pluvia
 � varno tesnjenje s tesnilno prirobnico iz EPDM-ja
 � tovarniško preizkušena tesnost vsakega   

 vtočnika posebej 
 � preprečitev vdora zraka zaradi optimalne   

 geometrije ohišja 
 � možna uporaba kot varnostni preliv
 � zapiralo z vrtljivim zapahom za preprosto   

 vgradnjo

Sistem pritrjevanja Geberit Pluvia
 � pritrditev na konstrukcijo le na vsakih 2,5 m
 � preprosta vgradnja z vsestransko uporabnimi   

 pritrdilnimi zagozdami
 � idealen za lahke strešne konstrukcije
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Z naborom modelov od 5 do 23 
kW in kaskadnim sistemom vezave 
zunanjih enot  toplotnih črpalk zrak 
– voda, pokriva Mitsubishi Electric to-
plotne potrebe stanovanjskih in po-
slovnih objektov. Za področja z milimi 
zimami je na razpolago serija zunanjih 
enot Ecodan. Izjemno učinkovita in 
zanesljiva pri zelo nizkih zimskih tem-
peraturah pa je serija Zubadan,  za ka-
tero je značilno vzdrževanje nazivne 
grelne moči tudi vse do -15 °C, obrato-
vanje pa je zagotovljeno vse do -28 °C. 

Trendi gradnje objektov se raz-
vijajo v smer vse manjših potreb po 
rabi energije za ogrevanje in hlajenje. 
Ogrevala so že skoraj izključno plo-
skovna, kar odpravlja potrebo po vi-
sokih temperaturah ogrevalne vode. 
Takšni pogoji so ugodni za še večjo 
uporabo toplotnih črpalk zrak – voda 
za ogrevanje, hlajenje in pripravo to-
ple sanitarne vode. 

V termodinamičnem procesu to-
plotnih črpalk se uporabljajo fluo-
rirani ogljikovodiki. Ti plini vpliva-

jo na globalno segrevanje planeta. 
Okoljska zavest in zakonodaja vodita 
proizvajalce k razvoju in uporabi pli-
nov z vse manjšim potencialom glo-
balnega segrevanja (GWP). V zadnjem 
obdobju se plin R410A z vrednostjo 
GWP 2088  zamenjuje z bolj ekolo-
škim plinom R32, ki 3 x manj vpliva na 
globalno segrevanje (GWP 675). 

Mitsubishi Electric je v lanskem in 
letošnjem letu prenovil celoten nabor 
klimatskih naprav z novejšimi mode-
li, ki uporabljajo R32. To jesen bomo 

NOVE, OKOLJU IN 
UPORABNIKU PRIJAZNE 
TOPLOTNE ČRPALKE  
MITSUBISHI ELECTRIC,  
S PLINOM R32
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predstavili še nove modele toplo-
tnih črpalk zrak – voda, ki spremlja-
jo sodobne trende uporabe hladiva 
in rabe energije. Nove zunanje enote 
toplotnih črpalk zrak – voda bodo na 
voljo z nazivno grelno močjo 4, 6 ali 8 
kW. Vse tri moči zunanjih enot bodo 
v ohišju kompaktnih dimenzij in sicer 
širine 840 mm,  globine 330 mm ter 
višine 880 mm. 

Z uporabo hladiva R32, bodo pri 
ogrevalni vodi temperature 35 °C vse 
dosegle najvišji A+++razred energet-
ske učinkovitosti ogrevanja prosto-
rov, pri ogrevanju sanitarne vode pa 
A+. To je za razred višje od doseda-
njih modelov. Temperaturno obmo-
čje delovanja bo segalo vse do -20 °C, 
kar bo ustrezalo projektnim tempe-
raturam za večino slovenskih krajev. 
Najvišja temperatura ogrevalne vode 
bo 60 °C, zato jih bo mogoče upora-
bljati tako za sisteme s talnim gretjem, 
kakor tudi z ustrezno dimenzionirani-
mi radiatorji.

Tovarniška polnitev hladilnega 
medija R32 v novih zunanjih enotah 
toplotnih črpalk zrak – voda bo 1,2 
kg oziroma 0,81 ton ekvivalenta CO

2
. 

Odhajajoči model PUHZ-SW75VHA 
je dosegel 6,68 ton ekvivalenta CO

2
. 

Največja polnitev hladiva za najve-
čjo možno razdaljo 30 m med zuna-
njo in notranjo enoto bo 1,6 kg, kar je 
manj kot predpisuje standard EN378 
za uvedbo posebnih ukrepov nadzo-

ra puščanja hladiva v zaprtih prosto-
rih ali zahteve za mehansko prezrače-
vanje prostora z notranjo enoto. 

Vse notranje enote tako imenova-
ne generacije D bodo vsebovale nov, 
uporabniku prijazen krmilnik FTC6, z 
menijem v slovenskem jeziku in po-
enostavljeno strukturo nastavitev, ki 
vključuje »čarovnik« za začetne nasta-
vitve. Vrsta izboljšav krmiljenja delo-
vanja se bo dotaknila osnovnih in po-
sebnih funkcij.

Pri notranjih, stenskih »Hydrobox« 
enotah za pripravo ogrevalne vode, 
brez rezervoarja sanitarne vode, bo 
priročnejši razpored priključnih cevi 
in nekoliko spremenjena umestitev 
elektronskih elementov.

Tudi pri notranjih »Cylinder« eno-
tah, z vgrajenim bojlerjem za sani-
tarno vodo, bo še olajšana  vgradnja 
z novim razporedom priključnih cevi 
ob zadnji steni enote Učinkovitost pri-
prave sanitarne vode bo za 20 odstot-
kov višja od dosedanje, s čimer model 
preskoči v energijski razred A+. V ta 
namen bo mogoče nadzorovati delo-
vanje bojlerja z vgradnjo dveh tipal na 
različnih višinah. Vgrajeni rezervoar-
ji bodo na voljo v treh velikostih: 170, 
200 ali 300 litrov prostornine. Za indi-
vidualne hiše in druge večje objekte 
bo zanimiva enota s 300 litrskim re-
zervoarjem. Najmanjši 170 litrski re-
zervoarji bodo lahko uporabljeni tudi 
v večstanovanjskih stavbah z manjši-

mi prostori v stanovanjih. Enote zase-
dejo razmeroma majhno tlorisno po-
vršino 595 x 680 mm, razlikujejo se po 
višini. Tudi najvišja, z višino 2050 mm, 
je lahko umeščena v običajne prosto-
re. Za reverzibilne modele ne bo več 
potreben podstavek za zajem kon-
denzata, ampak bo posoda vgrajena 
že v osnovno ohišje. Vse notranje eno-
te bodo na voljo s pomožnimi elek-
tričnimi grelci z močjo 2 ali 6 kW, samo 
ogrevalne pa tudi 9 kW. Novo krmilje 
bo omogočalo omejevanje največje 
moči delovanja grelcev. 

V nekaterih objektih je pogosto 
težava zaradi vgradnje zalogovni-
ka ogrevalne vode. Z novimi, bistve-
no nižjimi zahtevami glede najmanj-
še količine vode v sistemu, bo težavo 
lažje preseči. Količina za sistem z zu-
nanjo enoto model PUHZ-SW100 se 
bo na primer zmanjšala s sedanjih 43 
litrov na vsega 9 litrov.

Imamo široko paleto naprav, s ka-
tero odlično zadovoljimo potrebe 
slovenskih uporabnikov na podro-
čju učinkovitega in varčnega ogre-
vanja, prezračevanja in klimatizacije 
objektov. 

Vabimo vas, da se oglasite tudi na 
našem razstavnem prostoru na sejmu 
MOS v Celju in neposredno od našega 
tehničnega osebja pridobite čim več 
uporabnih informacij. 

Dean Mavrič, produktni vodja v 
družbi Vitanest d.o.o. 

Za dodatne informacije o novostih  
smo na razpolago prek e-pošte tehnika@vitanest.si ali 
na telefonski številki 0801959. 
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Cenejše vstopnice v predprodaji (do 9. 9.) 
na www.ce-sejem.si/sejmi/52-mos/

Posebna otvoritvena akcija prvi dan (10. 9.): 3 EUR

Cenejše vstopnice tudi vsak dan po 16. uri

POSEBNE UGODNOSTI:

IZVLEČEK PROGRAMA SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV

52.

TOREK, 10.9.2019

MODRA DVORANA
10.00–11.15 Slavno�no odprtje 52. MOS,   
  slavno
ni otvoritelj: mini
er za   
  gospodarski razvoj in tehnologijo, 
  g. Zdravko Počivalšek   
      
MODRA DVORANA 1
14.00–17.00 Mednarodni gospodarski forum  
  Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne  
  gore, Območna obrtno–podjetniška  
  zbornica Krško

DVORANA CELJANKA
12.30–14.30 Carinske tarifne opu�itve in   
  kvote – možno�i koriščenja za  
  podjetja, Mini
r
vo za gospodarski  
  razvoj in tehnologijo – Direktorat za  
  notranji trg

15.00–18.30 Slovensko–kitajski poslovni   
  forum, B2B–se�anki, mreženje,  
  SPIRIT Slovenija in CCPIT
 

MODRA DVORANA 1
10.00–12.00 Delavnica: Kaj morate vedeti kot  
  podjetnik ali gospodarska   
  družba, da bo vaše poslovanje  
  BREZ NAPAK – nasvet odvetnika,  
  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,  
  brezplačna 
rokovna delavnica v  
  organizaciji Obrtno-podjetniške   
  zbornice Sloveni je v okviru projekta SPOT

MALA KONGRESNA DVORANA
11.30–14.30 Podjetna Slovenija 2019:   
  Digitalizacija prihodno� MSP–jev  
  in Semenski kapital za razvojni  
  preboj podjetij, Slovenski podjetniški 
  sklad, direktorat za internacionalizacijo, 
  podjetništvo in tehnologijo in služba  
  za razvojna sred
va

MODRA DVORANA
10.00–16.00 Mednarodno poslovno srečanje  
  "Uspešno v Sloveniji", Obrtno–
  podjetniška zbornica Slovenije

MALA KONGRESNA DVORANA
9.30–12.30 Dvig kakovo�i zaposlitev v turizmu za  
  zagotavljanje 5-zvezdičnih doživetij,  
  Mini
r
vo za gospodarski razvoj in  
  tehnologijo: Direktorat za turizem /  
  Slovenska turi
ična organizacija

DVORANA CELJANKA
10.00–11.30 Pred�avitev naravnih in gospodaskih  
  potencialov Črne gore, �anja državne  
  gospodar�va, naložbenih potencialov,  
  inve�icijskega okolja in projektov,  
  Privredna komora Črne gore

13.00–17.00 7. SBC Akademija: Hekerji napadajo  
  tudi slovenske podjetnike, zavarujte  
  se pravočasno, SBC Slovenian   
  Business Club

MODRA DVORANA
10.00–12.00 Srečanje si�ema OZS v okviru   
  dneva OZS, Obrtno-podjetniška   
  zbornica Slovenije

MALA KONGRESNA DVORANA
12.00–14.00 9. Dan gospodarske diplomacije,  
  Mini
r
vo za zunanje zadeve RS

13.00–16.00 Do kdaj si bomo še lahko privoščili, da  
  bomo brez la�ne sončne elektrarne,  
  Združenje slovenske fotovoltaike

Redakcija je bila zaključena 28. 8. 2019. Organizator si pridržuje 
pravico do spremembe programa.

52.
10.-15. SEPTEMBER 2019
CELJSKI SEJEM

SREDA, 11. 9. 2019

TOREK, 10. 9. 2019 ČETRTEK, 12. 9. 2019

PETEK, 13. 9. 2019
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#nedovolisipogrešati

CELJSKI SEJEM, 10.-15. september 2019

PRIDI NA

52.
DRŽAVA PARTNERICA

ČRNA GORA

 www.ce-sejem.si

Vsi štipenditorji v Sloveniji 
morajo vsako leto 
redno poročati skladu 
o vseh štipendijah, ki 
jih izplačujejo. Za novo 
šolsko oziroma študijsko 
leto 2019/2020 lahko to 
storijo od 1. septembra 
2019 in najkasneje do 31. 
decembra 2019. Podatke 
je potrebno vnesti preko 
spletne aplikacije.

Poročati morajo podjetja, pod-
jetniki, občine, izobraževalne usta-
nove, fundacije, društva in vse dru-
ge pravne osebe, ki imajo v šolskem 
oziroma študijskem letu 2019/2020 
vsaj enega štipendista. 

Poročanje se izvaja preko sple-
tne aplikacije. Za dostop je potre-
ben ustrezen certifikat.

Rok za poročanje za šolsko ozi-
roma študijsko leto 2019/2020 je 31. 
12. 2019. Ob tem štipenditorje pro-
simo, da, v kolikor imajo štipendis-
te znane že pred decembrom, po-
ročajo že prej.

Več informacij je na voljo na 
spletni strani sklada.

Dosegljivi smo tudi na telefon-
ski številki 01 43 45 882 ter na e-na-
slovu porocanje@sklad-kadri.si. 

S prijaznimi pozdravi,
Javni štipendijski, razvojni, invalid-
ski in preživninski sklad Republike 
Slovenije

Štipenditorji lahko od 1. septembra oddajo  
podatke o štipendistih za leto 2019/2020
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AQUAREA GENERACIJE J  
S HLADILNIM SREDSTVOM 
R32 ZAGOTAVLJA NAJBOLJ 
UČINKOVITO UDOBJE DO 
DANAŠNJEGA DNE 

 � Zavezani uporabi inovativnega hladilnega sredstva R32. 

 � Najvišja učinkovitost do današnjega dne s SCOP do +5 % v   

 primerjavi z generacijo H2.

 � A+++ (lestvica od A+++ do D) pripravljena za novo    

 Direktivo o energijskem označevanju (od 26. septembra 2019).

 � Funkcija hlajenja zagotavlja hlajenje do 10 ˚C zunanje temp. 

Panasonic predstavlja najbolj 
učinkovito serijo Aquarea do dana-
šnjega dne. Nova Aquarea generacije 
J se uvršča visoko na lestvici energij-
ske učinkovitosti, zasnove in udobja s 
pomočjo funkcij, ki zagotavljajo pred-
nosti za stranke v stanovanjskih in ko-
mercialnih objektih.
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 www.aircon.panasonic.eu

Nova toplotna črpalka Aquarea All in One Generacije J

 Nova toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje ter pripravo sanitarne tople vode
 Izjemno učinkovit sistem z velikim prihrankom
 Enostavna uporaba z nadzornim sistemom Aquarea Smart Cloud
 Ekološko hladilno sredstvo R32 z minimalnim vplivom na okolje
 5 letna garancija na kompresor
 Možnost pridobitve državne subvencije Ekosklada

R32 
Nov plin

EU

PR
OIZVEDENO 



Zastopništvo
Panasonic Marketing Europe 
GmbH – podružnica Slovenija
Šmartinska cesta 152 G, 1000 
Ljubljana, Slovenia
Simon Kosič, prodajni 
predstavnik za Slovenijo
Mobitel:  +386 51 308 300
E-mail: simon.kosic@
eu.panasonic.com
Spletna stran:  
www.aircon.panasonic.eu

Za več informacij obiščite  
www.aircon.panasonic.eu/SI sl/
Razred energijske učinkovitosti 

A+ (od A+ do G)

Aquarea je znana po tem, da je izje-
mno učinkovita rešitev, ki zrak izrablja 
kot 100 odstotno obnovljivi vir energi-
je. Zdaj generacija J prinaša izboljšano 
učinkovitost ogrevanja v primerjavi s 
prejšnjo generacijo, z vrednostjo COP 
5,33 pri modelu WH-UD03JE5 in vre-
dnostjo COP za sanitarno toplo vodo 
(DHW) do 3,3. Od septembra 2019, 
bodo imeli modeli oznako A+++ za 
delovanje pri nizkih temperaturah. To 
je najvišji energijski razred glede na 
novo Direktivo o energijskem ozna-
čevanju 2010/30/ES.

Zaradi okolju bolj prijaznega pri-
stopa se v črpalkah Aquarea uporablja 
hladilno sredstvo R32. Hladilno sred-
stvo R32 je enostavno za recikliranje, 
nima nobenega vpliva na tanjšanje 
ozonske plasti in ima 75 % manjši vpliv 
na globalno segrevanje

1
, s čimer pri-

speva k zmanjšanju ogljičnega odtisa 
zgradbe. Gre tudi za varčnejšo alter-
nativo, ki omogoča boljši izkoristek

2
 

in za 30 % manjšo porabo hladilnega 
sredstva, s čimer strankam omogoča 
nižje stroške, okolju pa znatne koristi.

Nova generacija J se ponaša z iz-
boljšanim udobjem tudi pri ekstre-
mno nizkih temperaturah do −20 ˚C. 
Za nadzor DHW, ki ga je mogoče iz-
brati za izboljšanje učinkovitosti ali 
stopenj udobja, sta na voljo dva nova 
položaja tipala. Uporabniki lahko iz-
berejo možnost za izboljšano učinko-
vitost in najbolj učinkovit DHW COP 
pri delovanju z delno obremenitvijo. 
Za večje udobje pa lahko preprosto 
izberete tudi možnost za skrajšanje 
časa segrevanja pri delovanju s polno 
obremenitvijo. 

Generacija J v primerjavi s prejšnji-
mi modeli vključuje tišje zunanje eno-
te. To pomaga zmanjšati hrup zunaj 
objekta, kar je še posebej zaželeno na 
podeželju, kjer sta mir in tišina zunaj 
ključna dejavnika udobja.

Zasnova predstavlja pomemben 
del modelov generacije J z namenom 
izboljšanja serije za monterje in konč-
ne uporabnike. Podaljšane dolžine 

cevi zagotavljajo dodatno prilagodlji-
vost za uporabo v zgradbah različnih 
velikosti. Črpalke z zmogljivostjo 3 kW 
in 5 kW imajo sedaj skupno dolžino 
cevi 25 m ter zagotavljajo tudi pove-
čano razliko v višini med notranjimi in 
zunanjimi enotami, in sicer od 5 do 20 
m. Medtem pa enote z močjo 7 kW in 
9 kW dosegajo višjo omejitev, in sicer 
do 50 m, zaradi česar lahko uporab-
niki sistem prilagajajo svojim potre-
bam. 30 m višine prav tako povečuje 
možnosti namestitve za strokovnjake. 

Za dodatno prilagodljivost pri na-
mestitvi lahko Aquarea generacije J 
doseže izhodno temperaturo vode 
60 ˚C. Prav tako je na voljo nova funk-
cija hlajenja, ki lahko zagotavlja hlaje-
nje do 10 ˚C  zunanje temp. in pred-
stavlja popolno rešitev za prilagodljiv 
nadzor okolja.

Za podaljšanje življenjske dobe 
sistema Aquarea generacije J imajo 
enote že vgrajen magnetni filter. Ta iz 
vode izloči nevarne delce in tako iz-
boljša zmogljivost sistema. 

Aquarea generacije J All in One je 
ohranila bistvo svoje priljubljene za-
snove, toda dodane ima koristi, ki so 
opisane zgoraj. Na vrhu enote AiO še 
naprej ostaja prazen prostor zahvalju-
joč priključkom za hladilno sredstvo, 
ki se nahajajo na hrbtni strani enote, 
kar posledično pomeni dodaten pro-
stor za shranjevanje.

Za inteligentno podporo vzdr-

ževanja je Aquarea Service Cloud 
na voljo kot del nadzornega siste-
ma Aquarea Smart Cloud. Aquarea 
Service Cloud aktivira oddaljene sto-
ritve servisiranja kadar koli uporabnik 
oddaljeno upravlja oziroma spremlja 
ogrevanje in STV. Funkcija vzdrževa-
nja na daljavo prihrani čas in zmanjša 
število obiskov monterjev, saj bo čr-
palka Aquarea povezana z močno in-
frastrukturo v oblaku za spremljanje 
kod napak na daljavo. To monterjem 
omogoča, da se na napake in težave 
odzovejo hitreje, pri tem pa ohranijo 
zadovoljstvo stranke z ogrevanjem in 
sistemi tople vode. 

Serija toplotnih črpalk Aquarea, ki 
ponuja zmogljivosti od 3 kW pa vse 
do 16 kW, predstavlja najobsežnej-
šo serijo na trgu skupaj s širokim na-
borom visoko kakovostne dodatne 
opreme, kot so konvektorji in emajli-
rani bojlerji, in vam bo zmeraj na vo-
ljo, ne glede na vaše zahteve glede 
ogrevanja in hlajenja. Rešitve so pri-
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1  Najvišja nazivna vrednost SCOP do +5 % v    
 primerjavi z Aquarea generacije H
2  v primerjavi s hladilnim sredstvom R410A
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Decentralni prezračevalni sistem Lunos zrači in v prostor dovaja čist zrak, ne da bi bilo 
kadarkoli sploh treba odpreti okna. To je še posebej dobrodošlo pozimi, ko lahko na ta način 

precej privarčujemo pri kurjavi.

Najboljši prezračevalni sistem 
za novogradnje in sanacije

Več tisoč Slovencev ima v svoj dom vgrajen prezračevalni sistem 
Lunos. Med njimi pa je tudi kar nekaj znanih. Denimo smučar 
Boštjan Kline, ki tako kot na tekmah svetovnega kova tudi doma 
stremi k najboljšim rezultatom. Prezračevalni sistem Lunos mu 
jih vsekakor zagotavlja.

Znani Slovenci prisegajo na Lunos

SMUČAR BOŠTJAN 
KLINE TUDI DOMA 
DIHA SVEŽ ZRAK

Nedavno se je vrnil s kondicijskih priprav 
v Čilu, kjer je imel štiri tedne snežnega 
treninga in nekaj tekmovanj. Tudi doma 
pa mu zelo veliko pomeni, da v svojem 
domu diha svež in čist zrak. Takšnega so 
si z družino zagotovili s prezračevalnim 
sistemom Lunos.

Boštjan Kline je smučar, ki v svojem špor-
tu tekmuje z najboljšimi na svetu. Lani je 
med vsemi na smuku v Kvitfjellu ravno 
on postal zmagovalec in torej najboljši 
med najboljšimi. Kot vrhunski športnik v 
svoji panogi je vse leto blizu pobeljenih 
strmin, predvsem pa tam, kjer je zrak čist. 

STE TUDI VI 
PRIPRAVLJENI 

NA SPREMEMBO 
NA BOLJE?

Družina Lunosovih uporabnikov se iz 
dneva v dan veča. Kar seveda ni pre-
senetljivo. Le kdo si v svojih bivalnih 
prostorih ne želi zdravega zraka, brez 
škodljivih delcev, ki jih z dihanjem 
vnašamo v pljuča. Nič več neprijetnih 
vonjav po zatohlosti, črnih sten (ki se 
pojavijo pri tistih, ki z vgradnjo pre-
zračevalnega sistema čakajo predol-
go), težav z alergijami na cvetni prah 
in nič več izgub toplote v zimskem 
času. Vse to ponuja Lunos. Decentral-
ni prezračevalni sistem vam v dom 
profesionalno vgradijo v enem dnevu 
in za sabo celo pospravijo. Zdelo se 
bo, kot da jih sploh ni bilo pri vas in 
kot da v vašem domu ni nič novega. 
A se bo sprememba na bolje še kako 
občutila.

NaVDušeN NaD LuNoSoM
Za prezračevalni sistem Lunos se je 
odločil zaradi energetske učinkovitosti 
oziroma prihranka, predvsem pa se mu 
je zdelo zanimivo, da se v zimski sezoni 
zapravi manj denarja po zaslugi tega, da 
ni treba odpirati oken. Za neprestano 

Lunos. Več kot pet tisoč ljudi v Slove-
niji ga že ima in niti eden izmed njih o 
njem nima povedati nič slabega. Ravno 
nasprotno, s komerkoli smo se pogo-
varjali v zadnjih letih, nam je navduše-
no pripovedoval, kako ima po zaslugi 
omenjenega prezračevalnega sistema 
v svojem domu bolj svež zrak ter kako 
je srečen, da se mu je uspelo rešiti 
zatohlosti, odvečne vlage in plesni. Te 
izkušnje iz prve roke so vredne največ 
in se prav gotovo lahko postavijo tesno 
ob bok mnogim prestižnim mednaro-
dnim nagradam, ki jih je podjetje Lunos 
prejelo za svoje prezračevalne sisteme.

N
i redkost, da podjetja 
za oglaševanje svojih 
izdelkov najamejo in 
plačajo ljudi, da v reklami 
opevajo izdelek, ki ga 

najverjetneje še preizkusili niso. A če 
prodajaš izdelek, ki dejansko služi svo-
jemu namenu, takšne igrice in pretveze 
niso potrebne. Takšni izdelki govorijo 
sami zase, ali kot pravi znani rek, dobra 
roba se sama hvali. No, če se že ne 
more hvaliti sama, pa jo kar ne morejo 
prehvaliti ljudje, ki jo uporabljajo. In 
točno tako je videti, ko se človek začne 
pogovarjati z ljudmi, ki imajo v svojem 
domu decentralni prezračevalni sistem 

zračenje namreč skrbi kar Lunosov sistem 
sam. Slednjega ima Boštjan vgrajenega 
že leto dni in pol, a se še zdaj spomni, 
kako zadovoljen je bil tudi z montažo. 
»Vgradnja je bila hitra, seveda z nekaj vr-
tanja in prahu, ker so pri nas delali lokalne 
sisteme po stanovanju. Prepričali so me s 
svojo izvedbo in me še posebej prese-
netili, ko so za sabo pospravili in počistili, 
preden so odšli,« pripoveduje.

Je NezahteVeN iN DeLuJe
In kako deluje prezračevalni sistem Lu-
nos? »Deluje super, z njim nimamo nika-
kršnih opravkov, z izjemo čiščenja filtra na 
pol leta ali manj, kar pa tudi sistem sam 
javi, ko je treba. Sistem je tih in za nas 
nemoteč, zato pogosto pozabimo, da ga 
imamo. No, nas pa nase seveda spomni z 
vsemi prednostmi, ki so še posebej izrazi-
te od jeseni do pomladi, ko je hladneje in 
se kuri. V stanovanju imamo neprestano 
občutek svežega zraka in prijeten vonj, 
brez izgube toplote zaradi zračenja. In 

Milan Kuster, 
direktor podjetja Lunos, d. o. o.

»V stanovanju imamo neprestano 
občutek svežega zraka in prijeten vonj, 

brez izgube toplote zaradi zračenja.«

kot sem že prej omenil, je tih,« zaključi 
z naštevanjem koristi prezračevalnega 
sistema Lunos smučar, ki se namerava 
prihajajočo smučarsko sezono osredoto-
čiti predvsem na smučanje in rešitve, ki 
mu bodo prinesle hitrost.

ALI ZRAČITE 
DOVOLJ?

Dobro je, da v naših bivalnih prosto-
rih vsaj trikrat na dan za dve do štiri 
minute naredimo prepih, še zlasti 
takrat, ko nastane v prostoru vla-
ga – zaradi kuhanja, sušenja perila, 
prhanja in podobno. S prepihom do-
sežemo hitro menjavo zraka, tudi iz 
mrtvih kotov, kjer je ta navadno naj-
bolj navlažen. Je pa naravno prezra-
čevanje energijsko potratno in omo-
goča vdor hrupa, prahu in mrčesa v 
prostor. S prezračevalnim sistemom 
Lunos se lahko temu izognete! 
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Klimatska naprava konstantno 
ohranjanje temperature in obču-
tek brezvetrja doseže z 21 tisoč mi-
kro zračnimi luknjami, ki povzročijo 
nežno razprševanje hladnega zraka. 
Rešitev za doseg te inovacije, je po 
številnih raziskavah prišla iz nenava-
dnega vira - zvočnikov. Raziskovalci so 
opazili povezavo med zgradbo zvoč-
nikov, ki vključuje majhne luknje za 

pretok zraka, in klimatsko napravo, ki 
so jo želeli razviti. Ugotovili so, da bi 
podobno konstruirana, klimatska na-
prava, z več tisoč luknjami, omogoča-
la prosto, enakomerno gibanje zraka 
in rešila problem kondenzacije. 

Klima deluje tudi z dvostopenj-
skim hladilnim sistemom. Ob aktiva-
ciji z “načinom hitrega hlajenja” tem-
peraturo zraka najprej zniža, nato 
pa, ko doseže nastavljeno tempera-
turo, samodejno preklopi na sistem 
“Wind-Free™ hladilni način” z brezve-
trjem, ki ohranja konstantno tempe-
raturo in prav s tem sistemom omo-
goča zmanjšanje porabe energije do 
72 odstotkov. 

Klimatska naprava je zasnovana z 
edinstveno trikotno arhitekturo s šir-
šim dovodom, kar omogoča spreje-
manje več zraka naenkrat, dodatnimi 
v-lopaticami in velikim ventilatorjem, 
ki je 22 odstotkov večji, kot pri prej-
šnjih modelih. S svojo edinstveno 
zgradbo omogoča hitrejše hlajenje in 
iztiskanje zraka, ki je tudi širše in daljše 

ter na tak način doseže prav vsak koti-
ček hlajenega prostora.

Z možnostjo povezave z omrežjem 
Wi-Fi, naprava uporabnikom omogo-
ča daljinsko upravljanje. S pomočjo 
Samsung Smart Home aplikacije lah-
ko upravljajo kjerkoli in kadarkoli. Na 
daljavo lahko prilagajajo nastavitve, 
regulirajo temperaturo, odpravljajo 
napake, ko je to potrebno ter v real-
nem času pridobivajo obvestila o po-
sodobitvah delovanja in dnevni pora-
bi energije.

Samsung inovacija hlajenja Wind-
Free™ z ohranjanjem prijetne sob-
ne temperature brez nelagodja, ki 
ga povzroča direkten hladni zračni 
tok, nudi prijetno in udobno bivalno 
okolje. 

REVOLUCIONARNA SAMSUNG 
BREZVETRNA KLIMATSKA 
NAPRAVA, KI ODPIHNE VISOKE 
RAČUNE

Ne piha, a hladi. Dobro 
ohladi, a malo porabi. 
Nova Samsung Wind-Free™ 
klimatska naprava AR9500M 
sledi svojemu uspešnemu 
modelu samostoječe Wind 
Free klime in odpravlja dve 
najpogostejši nevšečnosti 
uporabe klimatske 
naprave – nelagodje, ki 
ga povzroča hladni zračni 
tok, in visoke račune za 
električno energijo.
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Ogrevanje na lesno biomaso je 
pomembna odločitev za prihodnost, 
še zlasti sedaj, ko je razvita prava teh-
nologija. Energetska izraba lesne bio-
mase je neizčrpna in okolju prijazna 
metoda, ki pripomore k zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in posle-
dično k zmanjšanju okoljevarstvenih 
problemov ter izrabi domačih ener-
getskih virov, ki so bistveno cenejši od 
fosilnih goriv na svetovnem trgu. Za 
ekološko neoporečnost, energetsko 
učinkovito izrabo energije in udobno 
ogrevanje na lesno biomaso, je bistve-
nega pomena ustrezen kotel. 

 Uplinjevalni kotel z vgrajeno 
Lambda sondo ima bistveno višji izko-
ristek v primerjavi s klasičnim kotlom 
na drva in posledično manjšo porabo. 
V nadaljevanju vam predstavljamo 
uplinjevalni kotel na polena SELTRON 
UKP, z vgrajeno Lambda sondo.

Toplovodni kotel SELTRON UKP 
dosega izjemne izkoristke, ki prese-
gajo vrednost 93 %. Telo kotla je iz ka-
kovostne jeklene kotlovske pločevine 
debeline 5 mm. Kotel je na voljo v treh 
razponih moči, od 10 do 20 kW, od 20 
do 25 kW in od 25 do 30 kW. Namenjen 
je ogrevanju eno ali več družinskih hiš. 
Deluje lahko kot samostojna ogreval-
na naprava ali v kombinaciji z ostalimi 
viri energije. Kotel UKP ima dvoje veli-
kih posluževalnih vrat in dodatna izo-
lacijska vrata, kar zagotavlja minimal-
ne termične izgube. 

Kotel UKP ustreza vsem predpi-
som za povrnitev nepovratnih sred-
stev EKO sklada.

Velik nalagalni prostor cca. 105 li-
trov vam omogoča nalaganje polen 
dolžine od 30 do 55 cm. Nalagalni pro-
stor je dodatno zaščiten s snemljivimi 
jeklenimi ploščami, ki preprečujejo 
nabiranje oblog v notranjosti kotla. 

Čas gorenja ene polnitve je 
odvisen od kakovosti polen in potreb 
po ogrevanju. Proces gorenja lahko 
traja tudi do 12 ur. Pogostost  nalagan-
ja je odvisna od več dejavnikov kot so 
kakovost in vlažnost lesa, velikost ob-
jekta, izolacija objekta in zunanje tem-
perature. Polena v kotlu gorijo v spod-
nji plasti, dovajan primarni zrak vodi 

plamen in lesni plin navzdol v zgore-
valno komoro. Ko dimni plini in pla-
men prehajajo skozi gorilno šobo, jih 
prepihamo s kontroliranim dodajan-
jem sekundarnega zraka. Dimni plini 
pomešani s plamenom in svežim zra-
kom se v gorilni komori zavrtinčijo in v 
dotiku z razbeljenim šamotom zgorijo 
pri visokih temperaturah do 1.200 °C.

Kotel UKP je opremljen s sodobno 
regulacijo SELTRON BXD in Lambda 
sondo, s katero merimo vsebnost ki-
sika v dimnih plinih. Na osnovi izmer-
jenih podatkov (temperatura kotla, 
temperatura dimnika, kisika v dimnih 
plinih...) v kombinaciji z mikroproce-
sorjem centralnega krmilnika, se vrši 
regulacija izgorevanja, s katero dose-
gamo maksimalen izkoristek.

Regulacija BXD skrbi za brezsto-
penjsko krmiljenje ventilatorja in mo-
torne lopute za dovajanje primarne-
ga in sekundarnega zraka. Regulacija 
podpira delovanje kotla, dvig povrat-
ka in hitri zagon zalogovnika toplote.

Regulator BXD je popolnoma 
kompatibilen z ostalimi regulatorji 
SELTRON, s katerimi lahko omogoča-
mo upravljanje celotnega ogrevalne-
ga sistema s poljubnim številom og-
revalnih krogov. 

S programskim paketom 
SELCONTROL sta povezava in na-
dzor delovanja uplinjevalnega kotla 
UKP mogoča s pomočjo osebnega 
računalnika.

Z vgradnjo dodatnega brezžičnega 
modula GWD pa boste lahko podatke 
o delovanju kotla z mobilno aplikaci-

NOVO - KOTEL, KI VAM 
PREKO MOBILNE APLIKACIJE 
SPOROČA KDAJ JE POTREBNO 
PONOVNO NALOŽITI POLENA

Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP 

20



September 2019

Tržaška cesta 85 A | 2000 Maribor | www.seltron.si

Kotel na polena s pametnim nadzorom

 - Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP 
z visokim 93 % izkoristkom.

 - Serijsko vgrajena Lambda sonda omogoča 
stalen nadzor optimalnega zgorevanja in 
s tem maksimalno učinkovitost in nizke 
emisije.

 - Z aplikacijo °Kelvin lahko serviser ob 
morebitnih težavah ogrevalnega sistema 
na daljavo diagnosticira vzrok težav.

 - Možnost subvencije EKO sklada. 

 Več na www.seltron.si.

jo °Clausius prejeli kar na vaš pametni 
telefon. V aplikaciji °Clausius lahko v 
vsakem trenutku preverite stanje de-
lovanja kotla -temperature, obvesti-
la, napake. Glavna prednost storitve, 
ki je na voljo v kombinaciji z regula-
cijo SELTRON, je pravočasno obveš-
čanje o tem, da je potrebno ponovno 
naložiti in zagnati kotel, ko se tempe-
ratura v zalogovniku toplote zmanjša 
pod mejo, ki je potrebna za ogrevan-
je zgradbe. Funkcionalnost deluje v 
kombinaciji z vremensko vodenim re-
gulatorjem ogrevanja SELTRON.

Čiščenje kotla je enostavno in 
hitro. Toplotni izmenjevalec se čisti 
ob vsakem polnjenju, potrese se roči-
ca na katero so pritrjeni turbolatorji. 
Kurišče in izgorevalna komora se čis-
tita tedensko, generalno pa se kotel 
čisti 1- do 2-krat letno. Pri čiščenju si 
lahko pomagamo z vključitvijo venti-
latorja za odvod dimnih plinov, ki nam 
služi za odvajanje saj. 

Aleš Smuk, produktni vodja 

Seltron d.o.o.,  
Tržaška cesta 85 A,  
2000 Maribor

Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP 
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Zanesljiva in učinkovita oskrba 
doma s toploto za ogrevanje in to-
plo vodo,  je prva misel lastnikov hiš 
in stanovanj. Ob vsem tem mora biti 
upravljanje ogrevalnega kotla pre-
prosto in udobno. Zato se tisti, ki 
potrebuje novo ogrevalno napra-
vo, zlahka odloči za inovativen plin-
ski kondenzacijski kotel, nove gene-
racije Vitodens. Nobenega plinskega 
kondenzacijskega kotla do sedaj, ni 
bilo možno tako preprosto vgraditi, 
upravljati in vzdrževati. Nova genera-
cija kotlov Vitodens ima tudi zelo pri-
vlačen izgled.

Nagrajen dizajn: 
preprosto lepi ali »lepota 
preprostosti« 

To je zasnova plinskih kondenza-
cijskih kotlov visoke kakovosti: na zu-
naj lepi, v delovanju napredni in zane-
sljivi. Barva oplaščenja je motno bela 
in se imenuje vitopearlwhite. Kotel je 
bil za svoj dizajn nagrajen z Design 
Plus Award v IF Award. Možne so na-
slednje izvedbe:

 � Vitodens 200-W - obtočni ko-
tel za ogrevanje prostorov in sanitar-
ne vode z ločenim ogrevalnikom ali 
kombiniran kotel z integriranim ogre-
vanjem sanitarne vode preko plošč-
nega prenosnika toplote. 

 � Vitodens 222-W - kompakten 
stenski kotel z integriranim hranilni-
kom tople sanitarne vode iz nerjav-
nega jekla, s prostornino 46 L in 

 � Vitodens 222-F z integriranim 

hranilnikom tople sanitarne vode s 
prostornino 100 L. 

Barvni zaslon na dotik, 
prestavljiv po višini, za 
najvišje udobje upravljanja 

Preko 7 palčnega barvnega zaslo-
na na dotik, je upravljanje popolnoma 
intuitivno. Barvne grafike podajo hiter 
pregled porabe in solarnega donosa. 

Integriran WLAN, za 
udobje in varnost na 
najvišji ravni 

Nova modularna osnova elektro-
nike serijsko vsebuje integriran WLAN 
in omogoča internetno komunikacijo 
med proizvajalcem toplote, uporabni-
kom in strokovnim partnerjem na po-
polnoma digitalni osnovi. Uporabnik 
lahko svojo ogrevalno napravo brez 
težav upravlja preko aplikacije ViCare 
in po lastni izbiri pooblasti strokovno 
podjetje ogrevalne tehnike za nad-
zor preko digitalne servisne centra-
le Vitoguide. Z Vitoguide lahko stro-
kovnjak ogrevalne tehnike zelo hitro 
prepozna potrebo po vzdrževanju in 
možne motnje, in se ob potrebi hitro 
odzove, preden postane stanovanje 
mrzlo. To je udobje in varnost na naj-
višji ravni.

Ogrevanje z zavedanjem 
varstva okolja 

Novo razvit gorilnik MatriX-Plus 
iz plemenitega, nerjavnega jekla skr-
bi za največjo možno zanesljivost in 

prav tako najvišjo učinkovitost nove 
generacije naprav. Z modulacijskim 
območjem 1:17, in največji stabilnosti 
plamena natančno prilagaja proizva-
janje toplote trenutni potrebi po to-
ploti. To zagotavlja najvišjo učinkovi-
tost (normiran izkoristek do 98 % (Hs)) 
ob posebno nizki porabi goriva, in do 
40 % nižjimi emisijami NO

x
 kot do se-

daj. Tako skrbi za varovanje okolja.

Zanesljivo obratovanje, 
tudi pri spreminjajoči se 
sestavi plina, z zanesljivo 
regulacijo zgorevanja 
Lambda Pro Plus

Ne glede na to, ali se vrsta plina 
spremeni ali niha sestava ali pa se 
spremenijo obratovalni pogoji – avto-
matska regulacija zgorevanja Lambda 
Pro Plus v plinskih kondenzacijskih ko-
tlih Vitodens skrbi za stalno zaneslji-
vo in čisto obratovanje z najvišjimi 
izkoristki. 

Enostavna instalacija in 
izročitev v obratovanje 
preko aplikacije ViStart 

ViStart omogoča intuitivno izro-
čitev v obratovanje. Po aktiviranju 
WiFi Access Pointa, ki je integriran v 
napravi aplikacija vzpostavi neposre-
dno povezavo s proizvajalcem toplo-
te in vodi strokovnjaka skozi celoten 
postopek. Internetni vmesnik ni po-
treben, ker poteka komunikacija z 
regulacijo neposredno preko WLAN 
vmesnika v proizvajalcu toplote. 

NOVA GENERACIJA PLINSKIH 
STENSKIH KOTLOV VIESSMANN, 
KI SO BILI RAZVITI SKUPAJ S 
STROKOVNIMI PARTNERJI S 
PODROČJA OGREVALNE TEHNIKE
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Plinski kondenzacijski
kotli nove generacije
Največja zanesljivost in najvišja učinkovitost - to nudijo novi 
Viessmann plinski kondenzacijski sistemi. Nova generacija naprav 
postavlja nove kriterije, tako po dizajnu, kot po rokovanju ter pri 
tem zagotavlja naslednje prednosti:

– Posebej dolgo življenjska dobo in učinkovitost, z že preverjenim
Inox-Radial prenosnikom toplote iz plemenitega jekla

– Nov MatriX-Plus gorilnik z visokim modulacijskim območjem in največjo 
stabilnostjo plamena

– Avtomatsko regulacijo zgorevanja Lambda Pro Plus za vse vrste plina
– Novo platformo elektronike s fluorescentnim Lightguide svetlobnim trakom

– Integriran WLAN vmesnik za internetno povezavo
– Enostavno izročitev v obratovanje s pomočjo ViStart App
– Zmanjšano število rezervnih delov zaradi enotnih modulov

Odkrijte novo generacijo ogrevanja pod 
viessmann.si.

Viessmann d.o.o., Slovenija
2000 Maribor | Telefon 02 480 55 50 



Nova toplotna črpalka Adapt Kronoterm

Kronoterm za prijetno in toplo bi-
vanje v vaših domovih, skrbi že od leta 
1976, ko so razvili prvo sanitarno to-

plotno črpalko v Sloveniji. Po dobrih 
40 letih so z veliko vloženega truda, 
ljubezni in znanja predstavili najvarč-
nejšo evropsko toplotno črpalko, ki jo 
v koraku z moderno vizijo in jo z apli-
kacijo povežete z vašim pametnim te-
lefonom. Da njihovo znanje res prese-
ga meje, so dokazali že z najmočnejšo 
toplotno črpalko v Sloveniji, ki ogre-
va nasad najbolj znanega slovenske-
ga paradižnika, je pojasnil Bogdan 
Kronovšek, direktor podjetja 
Kronoterm, večkratne regijske gazele. 
»Vedeli smo, da zgolj evolucija ne bo 
dovolj, zato smo znanje in zavedanje  
povezali z različnimi strokovnjaki, 
uporabniki, monterji, prevozniki, 
projektanti, arhitekti in serviserji, da 
bi našli točno to, kar potrebujete v 

vašem domu.«

Fenomenalen uspeh 
Slovencev

Nova toplotna črpalka Adapt je v 
primerjavi s toplotnimi črpalkami na 
seznamu nemškega zveznega ura-
da za gospodarstvo in nadzor izvo-
za (BAFA) med 1.176 črpalkami, zase-
dla prvo mesto. »To je fenomenalen 
uspeh naše razvojne ekipe in celotne-
ga Kronoterma. S tem smo Slovenci 
postali eden vodilnih, pri razvoju to-
plotnih črpalk v EU,« je na uspeh po-
nosen Bogdan Kronovšek. Izredno 
visoki sezonska učinkovitost in prila-
godljivost pri talnem in pri radiator-
skem ogrevanju predstavljata nepre-
magljivo varčnost.  

Koliko boste privarčevali?*
V podjetju Kronoterm pojasnju-

KRONOTERM: Z VIZIJO, 
ZNANJEM IN S SKRBJO ZA 
OKOLJE 
Boljše življenje z najvarčnejšo toplotno črpalko v Evropi

Nova toplotna črpalka 
Adapt, tipa zrak – voda, je 
ena najtišjih toplotnih črpalk 
na tržišču. Neslišna notranja 
enota ji omogoča, da je tišja 
od delovanja računalnika. Ne 
emitira nobenih zvokov, ne 
moti okolice in se zlije z njo. 
Njena izjemna učinkovitost 
in inteligentno prilagajanje 
sta pripomogla k preboju 
na prvo mesto v sezonski 
učinkovitosti v Evropi.
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jejo, da boste z njihovo toplotno čr-
palko v 15 letih privarčevali 26.000 
€, ali za nov družinski avto, če zdaj 
uporabljate kurilno olje, do 15.000 € 
ob zamenjavi zemeljskega plina, do 
13.000 € ob zamenjavi peletne peči, 
do 14.000 € ob zamenjavi daljinskega 
ogrevanja ter do 32.000 € ob zamenja-
vi infra panelov. Nov in varčen ogre-
valni sistem kot toplotni vir uporablja 
energijo zunanjega zraka. (*Podatki 
so izračunani na podlagi cen v juniju 
2019 v primerjavi s toplotno črpalko 
Kronoterm Adapt. Pri primerjavi je iz-
hodišče hiša, objekt z letnimi toplotni-
mi izgubami oz. toplotnimi potrebami 
21.600 kWh.)

V sožitju z naravo
Posebno pozornost so namenili 

tudi skrbi za okolje, zato so uporabili 
okolju prijazne elemente, ki se prije-
tno zlijejo z okolico, in novo hladivo, 
ki je lažje razgradljivo in posledično 
zmanjša vpliv na toplogredne izpu-

ste. »Uporabili smo popolnoma novo 
hladivo R452b, ki ne škoduje ozonu in 
ima kar 67 % nižji ogljični odtis od ob-
stoječih hladiv. Nova generacija oko-
lju prijaznih toplotnih črpalk je tako 
edina, ki ob varčni uporabi zagota-
vlja tudi učinkovito rabo energije in 
obnovljivih virov energije,« je na nov 
mejnik ponosen direktor Kronoterma. 
Novo zvočno izolirano ohišje v vseh 
pogojih in prostorih zagotavlja izre-
dno tiho, skoraj neslišno delovanje, ki 
je 5-krat tišje od ostalih toplotnih 
črpalk na tržišču.

Uporaba lastne inteligence
Enostavno upravljanje na dalja-

vo tako, da toplotno črpalko z mo-
bilno aplikacijo Cloud.Kronoterm 
lahko spremljate vedno in povsod. 
Želeno temperaturo lahko nastavite 
pred prihodom domov, se izognete 
obiskom serviserjev, saj bodo večino 
napak odpravili na daljavo. Če napa-
ke ne boste opazili, vas bo na nepra-

vilno delovanje opozorila naprava kar 
sama. V podjetju Kronoterm zatrjuje-
jo tudi, da ročno popisovanje porabe 
in stroškov ni več potrebno, saj lahko 
vse, tudi proizvedeno toploto ter nje-
no učinkovitost pregledno spremljate 
na aplikaciji.

Varčna na vsakem koraku
Umetna inteligenca bo na pod-

lagi pridobljenega znanja delovanje 
prilagajala glede na vremenske na-
povedi ter celo glede na vaše potrebe 
in potrebe objekta. Tako boste z njo 
dosegali do 30 % višjo učinkovitost. Z 
vami bo preživela več časa, vi pa bo-
ste ob tem še dodatno privarčevali. 
Tudi na prostoru, saj se bo zadovoljila 
z 0,5 m2 veliko kotlovnico. Skrajšali so 
čas montaže na en dan, tako da bodo 
vašo novo življenjsko sopotnico hitro 
pripravili na vstop v vaš dom. Zaradi 
enostavnega in hitrega zagona, se bo-
ste lahko ogrevali še isti dan, zagota-
vljajo v podjetju Kronoterm. 

• neslišno delovanje,
• prilagodljiv design,
• inteligentno prilagajanje.

Adapt
vaša prijazna  
življenjska sopotnica

 
www.kronoterm.com  
080 23 22 

Nova toplotna črpalka  
zrak / voda z neverjetnim 
SCOP 5,21
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Podjetje Larti d. o. o. vam že 19 let 
nudi pestro izbiro inštalacijskih mate-
rialov na področju ogrevanja, sanitar-
nih in industrijskih aplikacij, s kateri-
mi lahko njihove stranke premagajo 
vsak, še tako nepredvidljiv izziv, ki se 
pojavi pred njimi. V devetnajstih letih 
delovanja, je strokovno usposoblje-
na ekipa podjetja pridobila izkušnje 
in strokovna znanja, kar jim omogo-
ča, da vam nudijo rešitve, ki nema-
lokrat poenostavijo montažo ali de-
lovanje sistemov ter jih naredijo bolj 
učinkovite.

Že od začetka stremijo k iskanju 
novosti na področju ogrevanja, vodo-
voda in industrijskih aplikacij. Ni skriv-

nost, da je marsikateri sistem pred-
stavitev in debi na slovenskem trgu 
doživel  prav zaradi odlične presoje 
ekipe Larti d. o. o., ki ni nikoli odlašala 
pri dopolnjevanju svojega prodajne-
ga programa z novimi, inovativnimi in 
revolucionarnimi sistemi.

V podjetju se radi pohvalijo, da so 
njihove prednosti velika zaloga, hitra 
dobava, dobra komunikacija s stran-
kami, fleksibilnost in strokovna ekipa.

Kaj vam nudijo v svojem 
prodajnem programu?

Njihov prodajni program obsega 
izdelke in sisteme, večinoma iz lastne-
ga uvoza, kot so sistemi talnega ogre-

vanja, toplotne črpalke, hranilniki to-
plote, grelniki sanitarne vode, zatisni 
inštalacijski sistemi – nerjavno in oglji-
kovo jeklo ter PERT-AL-PERT, kotlovska 
oprema, obtočne črpalke, merilna in 
solarna tehnika, sanitarna keramika in 
sanitarne armature ter izdelki za indu-
strijsko aplikacijo.

Si želite enostavne rešitve? 
posebne aplikacije v 
ogrevalnih sistemih

V podjetju Larti vam v okviru svo-
je blagovne znamke Larti Energy nu-
dijo inovativne in učinkovite rešitve 
za ogrevalne sisteme. Ena takšnih je 
zagotovo LE regulacija PUSH, ki skrbi 
za omejevanje temperature (konstan-
tno ali po zunanji temperaturi) v tal-
nem ogrevanju v primeru, da je le to 
montirano v kombinaciji z visokotem-

peraturnim ogrevanjem. Prednost nji-
hove rešitve je ena izmed 

najbolj kompaktnih zasnov, saj 
spada med dimenzijsko najmanjše na 
trgu, in jo lahko namestimo v omarico 
talnega ogrevanja direktno na LE raz-
delilnik TOP E.

Kako se izogniti napačni 
izbiri? raztezne posode 
multi

Še ena izmed novosti, ki so jih v 
podjetju Larti pripravili za svoje stran-

LARTI d. o. o. -  
LAHKE REŠITVE TEKOČIH 
INŠTALACIJ

Sedež podjetja Larti d. o. o. v Grosuplju

LE Regulacija PUSH
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ke, so raztezne posode Multi, ki so iz-
delane tako, da so namenjene uporabi 
tako v ogrevalnih kot tudi v aplikacijah 
sanitarnih inštalacij. Njihova konstruk-
cija zadosti predpisom za uporabo v 
ogrevalnih inštalacijah, kot tudi zah-
tevnejšim predpisom za uporabo v 
inštalacijah sanitarne vode.

Nikoli ni bilo bolj 
enostavno! termostatski 
mešalni ventil minimix

Če ste se že kdaj znašli v situaciji, 
ko je bilo potrebno naknadno uredi-

ti omejevanje temperature sanitarne 
vode na sanitarnih armaturah, potem 
veste, da je v večini primerov potre-
ben večji poseg v inštalacijo, včasih 
pa tudi gradbeni poseg. V podjetju 
Larti so pripravili rešitev, ki vse sku-
paj močno olajša. Govorimo o termo-
statskem mešalnem ventilu MINIMIX 
v kompaktni izvedbi, ki ga montiramo 

direktno na ko-
tni zaporni ven-
til tople sanitarne 
vode. Zagotavlja 
konstantno tem-
peraturo tople 
sanitarne vode 
znotraj nastavi-
tvenega območja 
od 30 do 70 °C. Ta 
razpon omogo-
ča tudi pregreva-
nje na vseh sani-
tarnih armaturah 
v primeru izvaja-
nja antilegione-

le (aplikacija v vrtcih, šolah in zdra-
vstvenih  ustanovah). Nastavitveni 
mehanizem je skrit pod zavarova-
nim pokrovom, zato je onemogočen 
poseg v ventil osebam, ki za to niso 
pooblaščene.

Vrhunska blagovna 
znamka Larti energy

V podjetju Larti že leta združuje-
jo inovativne izdelke najvišje kakovo-
sti, pod svojo blagovno znamko Larti 
Energy, s katero strankam nudijo ce-
lovite in učinkovite rešitve, s katerimi 
močno olajšajo tako montažo kot tudi 
uporabo ogrevalnih, sanitarnih in in-
dustrijskih sistemov.

scop
4,93

190,7%
A+++

Vrhunski
dizajn
za
varčno
ogrevanje.
www.larti.si, info@larti.si

TČ ZRAK / VODA

LARTI d. o. o. 
www.larti.si, info@larti.si 
01 2427 011

Raztezne posode MULTI

Termostatski 
mešalni ventil 
MINIMIX
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Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, 
je s finančno podporo Eko sklada in članov združenja 
pripravilo izobraževalni projekt »Kakovosten energetski 
ovoj stavbe«, s katerim želi dvigniti nivo zavedanja, 
teoretičnega in praktičnega znanja o pravilnem načrtova-
nju in izvedbi energetskega ovoja stavbe. 
O projektu smo spregovorili s predsednikom GBC 
Slovenija dr. Iztokom Kamenskim.

Kaj je bil povod, da ste se odločili za ta projekt? 
Člani našega združenja ugotavljajo, da je veliko število 
reklamacij povezanih z nezadostnim znanjem izvajalcev, 
glede materialov in njihove vgradnje. Reševanje reklamacij 
je drago, sanacija pa je največkrat omejeno izvedljiva in 
učinkovita. Neustrezno izvedeni ovoji stavb imajo krajši 
rok trajanja, manjšo energijsko učinkovitost in težje 
vzdrževanje. Investitorji se zaradi omejenega znanja 
pogosto odločajo na podlagi trenutne ponudbe in cene, 
in ne kakovosti in dolgoročnosti. Gradnja, vzdrževanje 
in uporaba stavb potroši veliko energije, zato napačne 
odločitve izvedbe ne prinašajo pričakovanega učinka tako 
z okoljskega kot ekonomskega vidika. 

Država, tudi lastnica velikega števila stavb, je omenjeno 
težavo prepoznala, vključila to področje v širši koncept po-
litike ravnanja z energijo in okoljem. Oblikovala je programe 
za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti za javni 
in zasebni sektor, ki mu je namenila pomemben del sred-
stev v obliki subvencij in ugodnih posojil. S tem se je moč-
no povečalo število projektov sanacij. Težava je nastala, ker 
je število izkušenih in kakovostnih izvajalcev omejeno in so 
na trgu tudi izvajalci, ki nimajo ustreznega znanja in izkušenj 
to prepoznali kot poslovno priložnost. To se kaže v številnih 
reklamacijah, velikih stroških odpravljanja napak in nedose-
ganju zadanih ciljev. 

Za kakšne vrste projekt gre in komu je namenjen? 
Gre za ozaveščevalno - izobraževalni projekt, s katerim 
naslavljamo večino deležnikov na področju gradnje. Za 
izvajalce in nadzornike projektov smo pripravili krajši 
teoretični del (predstavitev najpogostejših napak in 
njihovih posledic, strokovne rešitve) in obsežnejši praktični 
del s prikazom pravilne izvedbe in poudarkom na detajlih, 

kjer so napake in težave najpogostejše. Udeleženci bodo 
dobili povsem praktična znanja in potrdilo.
Del aktivnosti bo namenjen investitorjem, lastnikom in 
upravnikom nepremičnin, kjer bodo predstavljena zako-
nodaja na tem področju, predstavljen učinek ustreznega 
toplotnega ovoja na kratkoročno investicijo, kot tudi na 
dolgoročne stroške obratovanja in vzdrževanja stavb, 
kakovostna izvedba kot dolgoročna učinkovitost naložbe, 
pasti napačnih odločitev in zavajajočih propagand, stroški 
zaradi napačne odločitve ali izvedbe in jim tako olajšati 
odločitve glede investicije. 

Kakšen je namen projekta? 
Namen je dvigniti nivo znanja o pomenu izvedbe 
učinkovitih energetskih ovojev vseh, ki so povezani s 
tem področjem. 
S teoretičnim in praktičnim izobraževanjem izvajalcev, na-
dzornikov in projektantov želimo dvigniti nivo poznavanja 
lastnosti in kakovosti materialov, ustreznega načrtovanja, 
pravilne vgradnje in vzdrževanja. Razumevanje in znanje 
na tem področju je ključno za investitorje, ki so glavni 
odločevalci, ali se bo določena sanacija izvedla in v kolikšni 
meri. Zato potrebujejo strokovne informacije glede 

KAKOVOSTEN  
ENERGETSKI OVOJ  
STAVBE
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UČINKOVITI ENEGIJSKI OVOJI STAVB 
 

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, vabi na izobraževanje:  
»Kakovosten energijski ovoj stavbe« 

 
 

Zmanjšajte število reklamacij in povečajte svojo konkurenčno prednost. Z ugledom 
kakovostnega izvajalca povečajte svoj tržni delež.  

  
Slabo izvedeno delo je slaba reklama za vaše podjetje, zato izpopolnite svoje 

znanje, ponudite kakovostne rešitve in pridobite konkurenčno prednost.   
 
 

Na izobraževanju bodo strokovnjaki:  
-  podali nove strokovne rešitve 

- predstavili najpogostejše napake in kako se jim izogniti,  
- odgovorili na vsa VAŠA vprašanja.  

 
Izobraževanje bo potekalo v obliki DELAVNIC S POUDARKOM NA 

PRAKTIČNEM IZVAJANJU DELA. 
Udeleženci prejmejo tudi zaščitna oblačila in potrdilo. 

 
Cena delavnice je: 130€ (ne vključuje DDV) 

Ugodnosti: za vsakega nadaljnjega udeleženca iz podjetja 10% popusta. 
Člani GBC Slovenija imajo 50% popust. 
Več informacij na www.gbc-slovenia.si 

Prijave sprejemamo na: info@gbc-slovenia.si 
 

 
Projekt sofinancira:  
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vrednosti in trajnosti naložbe. Izobraziti želimo nadzornike 
za učinkovito delo na terenu, da bodo lažje prepoznali 
napake ter uvajali strokovno ustrezne tehnične rešitve. 
Zmanjšanje porabe energentov za ogrevanje stavb je 
pomembno, za doseganje zadanih ciljev energetsko učin-
kovite družbe. Veliko sredstev temu nameni tudi država 
v obliki različnih finančnih spodbud, zato je nujno, da se 
sredstva porabljajo dolgoročno učinkovito. Z ustrezno 
usposobljenimi izvajalci bo izvedba bolj kakovostna in 
učinki dolgoročni, javni denar pa dobro izkoriščen. To je 
bilo prepoznano, saj je naš projekt podprl tudi EKO sklad. 

Kakšna so vaša pričakovanja, kako naj bi se izrazili 
rezultati projekta? 
Z izobraževanjem izvajalcev bomo dosegli višjo kakovost 
izvedbe in dolgoročnejši učinek. Nadzorniki so ključni, da 
tekom izvajanja nadzora prepoznajo, opozorijo, usmerjajo 
in preprečijo napake, ki bi imele škodljive posledice tako 
finančno kot glede učinkovitosti. Projektanti načrtujejo 
ustrezne rešitve,  jih s trdnimi argumenti predstavljajo 
in zagovarjajo pri investitorjih. Znanje, razumevanje in 
poznavanje učinkov, so ključni dejavniki, da se bodo inves-
titorji in lastniki pravilno odločili, to je na temelju kakovosti 
in dolgoročnih učinkov, in ne kratkoročnih »navideznih« 
prihrankov. Pričakujemo dvig kakovosti izvedenih del 
in večjo učinkovitost na področju varovanja okolja in na 
ekonomskem področju, gospodarno porabljena javna 
sredstva in večji dolgoročni učinki na širše cilje družbe. 

Kako boste projekt izvajali? 
Izvedli bomo predstavitve za investitorje, lastnike, 
nepremičninske posrednike in upravnike, na katerih jih 
bomo seznanili s potrebo izvajanja energetskih sanacij 
stavb, oceno dolgoročne učinkovitosti investicije, kriterije 
za odločanje glede investicij, izbora sistemov in izvajalcev 
ter osnovnimi kazalniki trajnostne gradnje. 
Za izvajalce in nadzornike načrtujemo 12 praktičnih 
delavnic, razdeljenih po temah. Krajšemu teoretičnemu 
delu (zakonodaja, predstavitev različnih sistemov, 
najpogostejše napake in težave pri izvedbi, možne rešitve, 
sanacije napak) nato sledi še praktično usposabljanje. 
Interaktivni pristop in neposredni stik med strokovnjaki, 
bo omogočil potrebno izmenjavo mnenj, iskanje ustreznih 
rešitev. Prav praktično usposabljanje je tisto kar našemu 
projektu daje poseben pomen in vrednost. 
Vsak bo lahko v neposrednem stiku dobil odgovore na 
svoja vprašanja.

Ali boste objavili rezultate tega projekta?
Seveda, naš namen je ponuditi znanje čim širši javnosti. 
Pridobljene koristne informacije s strani izvajalcev, 
nadzornikov in proizvajalcev o težavah in rešitvah pri 
posameznih sistemih, bomo  strnili v  brošuro, ki jo 
prejmejo vsi udeleženci, na voljo pa bo tudi širši javnosti, 
saj bo objavljena na spletni strani Slovenskega združenja 
za trajnostno gradnjo www.gbc-slovenia.si.  

Lahko še nekaj besed od samem združenju? 
GBC Slovenija deluje od leta 2010, glavno področje 
je trajnostna gradnja stavb in naselij. Cilj je povečanj 
kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih prostorov in 
celotnih naselij. Vzpostavljamo temelje za komunikacijo 
med vsemi, ki sodelujejo v gradnji objektov in širšega 
bivanjskega okolja (industrija, izobraževalne institucije, 
projektanti, investitorji in upravljavci, občine, lokalne 
skupnosti…), ki jih združuje v svojih vrstah.
Naše poslanstvo je oblikovati poti in rešitve za spodbuja-
nje gradnje objektov v okolje, usklajeno s kriteriji trajno-
stnega razvoja. Smo osrednja organizacija v Sloveniji, ki 
spodbuja in omogoča izmenjavo znanj med strokovnjaki z 
dialogom med raziskovalno – izobraževalno in aplikativno 
sfero, skrbimo za informiranje širše javnosti, v prihodnost 
usmerjenem področju gradbeništva. Trajnostni objekti 
so gospodarni (ekonomsko učinkoviti), prijazni do okolja 
in izrabe virov, za uporabnike udobni in zdravi ter se 
optimalno vključujejo v socialno - kulturno okolje. Takšne 
stavbe in naselja dolgoročno ohranjajo visoko vrednost za 
investitorje, lastnike in uporabnike. 
Naš cilj je tudi vzpostavitev sistema vrednotenja in 
certificiranja objektov v skladu z mednarodno uveljavljeni-
mi standardi in kriteriji trajnostne gradnje. 

Kdo so lahko vaši člani in kaj jim nudite?
Član je lahko vsakdo, ki deluje na področju gradbeništva 
in oblikovanja bivanjskega okolja ali pa, če ga to področje 
preprosto samo zanima. Člani so tako podjetja, občine, 
inštitucije, fizične osebe. 
Našim članom nudimo strokovna izobraževanja, možnost 
medsebojnega povezovanja in predstavitve preko 
dogodkov, ki jih organiziramo ter posredovanja pobud, ki 
jih prenesemo ustreznim inštitucijam. 

Deluje GBC Slovenija le v okviru naše države? 
Smo člani Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo 
- WGBC kar nam omogoča izmenjavo in prenos znanj in 
primerov dobrih praks iz številnih držav.  
Predstavlja bazen znanja, v katerega vsi člani prispevamo 
in iz njega črpamo. Močna strokovna podpora članstva 
omogoča, izpeljavo pomembnih EU projektov in je vpliven 
sogovornik pri oblikovanju evropske politike trajnostnega 
razvoja.

Poleg omenjenega projekta, načrtujete še kakšne 
dogodke v letošnjem letu? 
26. septembra organiziramo četrto trajnostno konferenco, 
ki bo letos potekala v objektu, ki je pridobil platinasti 
znak za trajnostno gradnjo po certifikacijskem sistemu 
DGNB. 10. oktobra pa napovedujemo čezmejni dogodek 
z naslovom »Trajnost in finance«, saj bomo v Ormožu, 
v sodelovanju s kolegi s Hrvaške, organizirali strokovni 
posvet na temo financiranja trajnostnih projektov. 
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite v čim  
večjem številu. 
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Namen in cilji razpisa
Spodbujanje začetnih podjetni-

ških investicij na problemskih obmo-
čjih in obmejnih problemskih obmo-
čjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na 
področju konkurenčnosti ter delovnih 
mest.

 � Vlagatelj lahko pridobi posoji-
lo v višini  do največ 75 % upraviče-
ne vrednosti  projekta (brez DDV) in 
do najvišjega dovoljenega odstot-
ka državne pomoč glede na velikost 
podjetja.

 � Najnižja zaprošena vrednost po-
sojila mora znašati 25.001,00 EUR, naj-
višja vrednost zaprošenega posojila 
pa 1.000.000,00 EUR.

 � Minimalna vrednost upraviče-
nih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

Najvišja skupna višina izpostavlje-
nosti vlagatelja do Sklada po ukre-
pu za ugodna razvojna posojila na 
problemskih območjih in obmejnih 

problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 
EUR.

Upravičenci
Upravičenci so mala, srednje ve-

lika in velika podjetja iz spodnjih 
območij:

Upravičena podjetja po tem raz-
pisu so iz sledečih območij:

 � obmejna problemska ob-
močja (Ajdovščina, Apače, Bistrica 
ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, 
Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, 
Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, 
Dobrovnik, Dolenjske Toplice, 
Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – 
Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, 
Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, 
Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, 
Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, 
Lendava, Loška dolina, Loški Potok, 
Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, 
Makole, Metlika, Mežica, Miren – 
Kostanjevica, Moravske Toplice, 
Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, 
Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, 
Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, 
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob 
Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, 
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta 
Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, 
Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika 
Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, 
Zavrč in Žetale)

 � problemsko območje občin 
Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, 
Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).

 � problemsko območje občin 
Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Upravičeni stroški
Nakup poslovnih zgradb / drugih 

poslovnih poslovnih prostorov, gra-
dnja poslovnih zgradb / drugih po-
slovnih prostorov, adaptacija, neo-
predmetena sredstva, nova oprema, 
rabljena oprema, novi delovni stroji, 
rabljeni delovni stroji.

Finančni pogoji
Fiksna obrestna mera: 0,01 % 

letno.
Skupna doba vračanja posoji-

la: največ 108 mesecev oz. ne preko 30. 
6. 2028 (z vključenim moratorijem 
do 2-eh let) in hkrati ne preko eko-
nomske dobe projekta.

Mesečno vračanje glavnice 
posojila.

Polletno vračanje obresti, za ob-
dobje med 1.1.- 30.6. ter 1.7. – 31.12.

Sklad ne zaračunava stroškov do-
delitve, sklepanja ter vodenja poso-
jil. Vlagatelj krije stroške zavarovanja 
posojila.

Razvojna posojila  
za podjetja na obmejnih 
in problemskih območjih, 
obrestna mera 0,01 %

Razpisnik:
Slovenski regionalno 
razvojni sklad
Datum objave:
7.6.2019
Rok za oddajo:
19.7.2019, 30.8.2019, 
15.10.2019, 29.11.2019
Višina sofinanciranja:
75%

31



Sodobna tehnika ogrevanja na ze-
meljski plin je ena izmed najbolj dovr-
šenih in izpopolnjenih sistemov. To se 
kaže v zagotavljanju visokih izkorist-
kov energenta in majhnih emisijah. Ti 
dejavniki so zagotovo dobri pokaza-
telj, da je prihodnost tudi v stenskih 
plinskih kondenzacijskih kotlih. Ker k 
slabši kakovosti zraka in posledično vi-
soki koncentraciji prašnih delcev pri-
pomorejo tudi individualni ogrevalni 
sistemi, je vgradnja plinskega kon-
denzacijskega kotla odličen ukrep 
za zmanjšanje onesnaženosti okolja. 
Plinski kotli škodljivih prašnih delcev 
praktično ne povzročajo. Tako pove-
čan odjem tovrstnega energenta za-
gotovo ugodno vpliva na kakovost 
zraka in znižanje emisij

.
 Prednost pa 

ni samo v znižanju emisij, ampak tudi 
v nizki investiciji, saj je investicija za 
vgradnjo novega plinskega konden-
zacijskega kotla ena izmed najnižjih, 
glede na druge energente. Hkrati pa 

je sistem ogrevanja na zemeljski plin 
podprt še s strani Eko sklada, saj se 
zanj dobijo nepovratna sredstva, lah-
ko tudi v višini do 50 %.

Močna blagovna znamka 
potrjena s kakovostjo

Ko gre za kakovost BOSCH sledi-
mo najvišjim standardom – to je naša 
dolžnost do vas kupcev. Na prvo me-
sto postavljamo izpolnitev vaših zah-
tev in pričakovanj, zato ponujamo vse 
naše znanje in izkušnje. Pri tem upo-
števamo mednarodne standarde in 
stroge lastne kriterije. To nam omo-
goča vsakodnevno spremljanje novih 
trendov in tehnologij. Zato v središče 
vseh BOSCH izdelkov, ki jih ponujamo 
postavljamo enostavnost in kakovost. 
Za vas to pomeni intuitivno upravlja-
nje, funkcionalno estetsko oblikova-
nje, možnost povezave s spletom in 
uporabo materialov najvišje kakovo-
sti. Hkrati to pomeni tudi enostavno 
montažo, upravljanje in vzdrževanje 
naprave, s čimer se olajša delo tudi 
monterjem in serviserjem. 

Vrhunska tehnologija in 
moderen dizajn

BOSCH stenski plinski kondenza-
cijski kotli so zanesljivi, preizkušeni 
in zavzamejo izredno malo prosto-
ra. Odlikujejo jih visoki izkoristki, tiho 
delovanje in varčna poraba, za kar po-
skrbi tudi najsodobnejša tehnologija. 
Imajo praktično vse, kar potrebujete 
za varčno in zanesljivo ogrevanje svo-
jega doma. 

Dve rešitvi v eni napravi
Visoko učinkovit plinski konden-

zacijski kotel Condens 5000 WT - WBC 

24S 50 ponuja prepričljive rešitve z 
enostavno uporabo in vzdrževanjem. 
Z vgrajenim 50 L bojlerjem za pripravo 
tople sanitarne vode je pravi favorit, 
sploh takrat, kadar imate prostorsko 
stisko. Robustna konstrukcija spiral-
nih cevi v bojlerju je odporna na vo-
dni kamen, zato je še posebej prime-
ren za območja s trdo pitno vodo. S 
svojo moderno kondenzacijsko teh-
nologijo daje pravi odgovor v času 
naraščajočih cen energenta, saj pora-
blja energent le takrat, ko je to nujno 
potrebno. Za to skrbi modulirano de-
lovanje kotla, ki skladno s trenutnimi 
potrebami po energiji, prilagaja svo-
jo moč. Dodatno k temu doprinese še 
nizka poraba električne energije, saj v 
mirovanju porabi le 2 W.                                                                                 

Prednosti kotla  
WBC 24S 50:

 � Kompaktna rešitev ogrevanja in 
priprave tople sanitarne vode v enem.

 � Energijsko varčen, z visoko sto-
pnjo izkoristka in majhno porabo ele-
ktrične energije.

TRENDI RASTI  
SO TUDI V  
ZEMELJSKEM PLINU
V zadnjih štirih letih se je 
v Sloveniji dvignila poraba 
zemeljskega plina, predvsem 
na račun večjega števila 
novih zasebnih odjemalcev 
in tudi industrije. K temu je 
tudi pripomogla relativno 
ugodnejša cena energenta, 
glede na ostale ogrevalne 
sisteme in subvencioniranje 
s strani Eko sklada. Zemeljski 
plin je tako zagotovo 
energent prihodnosti, tudi 
iz strani ekološkega vidika. 

BOSCH WBC 24 S 50
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Tisti šteje, ki vas greje !

 � Zanesljiv in robusten izmenje-
valnik toplote iz aluminij - silicijeve 
litine skrbi za popoln prenos topote, 
dolgo življenjsko dobo in majhno ob-
čutljivost na obloge. 

 � Z moduliranim delovanjem po-
polnoma prilagodljiv vašim zahtevam.

 � Izredno tiho delovanje kotla je 
velik plus za vašo kakovost bivanja.

 � Kotel je mogoče kombinirati z 
različnimi regulacijskimi sistemi, ki 
vam ponujajo izredno veliko nasta-
vitvenih možnosti in upravljanje tudi 
preko pametnega telefona ali tablič-
nega računalnika.

Čiščenje in vzdrževanje kotla je 
zelo hitro in enostavno, saj so vse 
vgrajene komponente dosegljive s 
sprednje strani. 

Kotel WBC 24 S 50 z nazivno mo-
čjo 24 kW je tako primeren za ogreva-
nje stanovanja, enodružinske kot tudi 
manjše večdružinske hiše, tako za no-
vogradnje kot tudi sanacijo obstoje-
čih objektov.  

Preprosto učinkovit  
in tih, to je kotel  
Condens GC 2300 W!

Prihranek energije in tiho delova-
nje so odraz visoke kakovosti kotla 
Condens GC 2300 W.  Vgrajene varčne 
komponente skrbijo za izredno nizke 
obratovalne stroške. Modulirano de-
lovanje kotla pa prilagaja moč vašim 
trenutnim ogrevalnim potrebam in 
deluje učinkovito tudi takrat, kadar ne 
potrebujete polne zmogljivosti. Kotel 

je zato izredno učinkovit in varčen z 
izkoristkom do 94.%. Za popoln kom-
fort priprave tople sanitarne vode 
skrbi vgrajen pretočni toplotni izme-
njevalnik, zato je kotel še posebej pri-
meren za tiste, ki imate zares izredno 
malo prostora za vgradnjo.  

Upravljanje kotla je zelo enostav-
no, saj je uporabniški meni prijazen, 
zato se boste zlahka znašli brez na-
vodil. Skratka, kotel vedno poskrbi za 
prijetno topel dom in toplo sanitarno 
vodo, saj se popolnoma prilagodi va-
šim potrebam. 

Plinski kondenzacijski kotel 
Condens GC 2300 W omogoča široke 
nastavitvene možnosti. Na razpolago 
imate različne sodobne regulatorje, 
za krmiljenje in nadzor kotla, ki bodo 
zadovoljili še tisto najmanjšo vašo 
zahtevo po ogrevanju in pripravi to-
ple sanitarne vode. Z ustreznim regu-
latorjem ga lahko krmilite tudi preko 
pametnega telefona ali tabličnega ra-
čunalnika, praktično vedno in povsod. 

Kotel Condens GC 2300 W lahko 
namestite tudi v bivalnih prostorih. 
Izolacija skrbi za izredno tiho delo-
vanje, majhne dimenzije za vgradnjo 
praktično kjerkoli, sodoben dizajn pa 
za popolno skladnost z vašimi bival-
nimi prostori. 

Prednosti kotla  
GC 2300 W:

 � Majhen in izredno tih,
 � vgrajene varčne komponen-

te kotla skrbijo za optimalno porabo 
energenta in električne energije,

 � visoko učinkovit, saj se po-
polnoma prilagaja vašim toplotnim 
potrebam,

 � zaradi kompaktnih mer potrebu-
je izredno malo prostora za vgradnjo,

 � enostaven za uporabo in vzdr-
ževanje in

 � osupljiv dizajn ter ugodna cena.  

NOVO!

BOSCH GC 2300 W

Privoščite si  
razvajanje, in to po zelo 
ugodni ceni. 
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Čeprav se zdi čistilna naprava relativno enostaven sistem, 
pa vendarle dobro deluje šele takrat, ko je ustrezno vgrajena 
in vzdrževana. To pa pod črto pomeni tudi to, da jo je dobro 
iskati pri specializiranih podjetjih in ne grosistih. Poznavalec 
čistilnih naprav se bo pohvalil s preverljivimi referencami, 
nudil kakovostno svetovanje, imel bo tudi vzdrževalno služ-
bo. Zadnja je lahko celo najbolj pomemben dejavnik naku-
pa, saj se tako kupec izogne morebitnim neprijetnim pre-
senečenjem, ko ob nepredvidenem dogodku ostane sam 
s svojim problemom (žal se to v praksi dogaja pogosteje, 
kot bi si želeli). 

Kupec čistilne naprave se mora vsaj okvirno spoznati z 
načinom njenega delovanja in ključnimi sestavnimi deli. V 
praksi velja, da so bolj enostavne izvedbe čistilnih naprav 
pravi recept za zadovoljstvo strank. Izdelek z manj sestavni-
mi deli, posebej, če so ti izdelani iz kakovostnih materialov, 
ki mu zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, se bo manj kvaril. 

Dokumentacija je pomembna
Prodajalec čistilne naprave mora kupcu zagotoviti in 

predati dokumentacijo, ki potrjuje kakovost in zanesljivost 
izdelka. Kot kupec od prodajalca vedno zahtevajte certifika-
te o stabilnosti in vodotesnosti ter izjavo o garancijski dobi. 

Dodaten namig, če je rezervoar čistilne naprave deklariran 
kot povozen, ga lahko vgradite pod parkirišče ali dovozno 
pot.

Vračunajte tudi stroške delovanja in 
vzdrževanja

Delovanje čistilne naprave je seveda povezano s stroški, 
večina kupcev si želi, da so ti v življenjski dobi naprave čim 
manjši. Pri prodajalcu je dobro preveriti tudi, kateri deli na-
prave so (bolj) pokvarljivi, kakšna je njihova življenjska doba 
in koliko stane zamenjava.

Podjetje Armex Armature iz Ivančne Gorice je dolgole-
tni partner nemškega podjetja Graf v Sloveniji in v državah 
nekdanje Jugoslavije, kjer ima tudi svoja podjetja. S svojimi 
več kot 28-letnimi izkušnjami skrbi za svetovanje in vzdrže-
vanje čistilnih naprav ter rešitev za deževnico.

Razvajanje vrta in gospodinjstva z 
deževnico

Zbiranje in raba deževnice prispeva k večjemu zado-
voljstvu ljudi in narave. Lovljenje deževnice je odličen na-
čin, kako premostiti daljša sušna obdobja, pa tudi kako 
dosegati znatno nižje račune za vodo. Večina ljudi meni, 
da je deževnica primerna le za zalivanje poljščin in vrtnih 
rastlin, a lahko njeno rabo s pridom izkoristimo tudi v go-
spodinjstvu. Kaj potrebujemo?

KAKO IZBRATI USTREZNO 
ČISTILNO NAPRAVO?
Izbira čistilne naprave ni enostavna, 
posebej, če upoštevamo vrsto kriterijev, 
kot so zanesljivost delovanja, dolga 
življenjska doba in nizki stroški obratovanja 
in vzdrževanja. A informiran kupec se bo 
vsekakor lažje in predvsem ustrezno odločil.

Inovativnost pri razvoju čistilnih naprav
Zadnji dosežek nemškega podjetja Graf pri razvo-

ju sistemov za čiščenje odpadnih voda je inovativna či-
stilna naprava one2clean, ki za proizvodnjo čiste vode 
potrebuje le tri korake, vsa obdelava odpadne vode pa 
poteka v eni sami komori. 

Čistilna naprava one2clean nima nepotrebnih 
dodatkov, zato je zelo zanesljiva. V odpadni vodi 
namreč nima nobenih gibljivih mehanskih delov, črpalk 
in drugih električnih komponent, zato se lahko pohvali 
z zelo dolgimi intervali praznjenja, minimalnimi stroški 
vzdrževanja in minimalno porabo energije – le 75 kWh 
na osebo na leto.

One2clean že izpolnjuje jutrišnje zahteve – čiščenje 
odpadnih voda z do 99-odstotno učinkovitostjo zago-
tavlja visoko varnost naložbe tudi, če bodo zakonske 
zahteve strožje.
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XXL čistilne naprave do 500 PE
Profesionalni program čistilnih naprav 
nemškega proizvajalca Graf s 50 letno 
tradicijo za odpadne vode iz manjših 
zaselkov, stanovanjskih naselij, gostinskih 
objektov, vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Prečrpalni jaški
Prečrpalni jaški  se uporabljajo za prečrpavanje gospodinjskih in 
industrijskih odpadnih voda, ki vsebujejo tudi goste dele. Rešitev 
za situacije, ko je objekt pod nivojem kanalizacijskega omrežja.

Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192
www.cistilnenaprave-dezevnica.si

VARČUJTE Z VODO, ENERGIJO IN DENARJEM, NE S 
KAKOVOSTJO IN ODGOVORNOSTJO DO NARAVE.

Ponikalni sistemi
Ponikalni sistemi so učinkoviti, lahki 
ter omogočajo enostavno montažo.

Deževnica
Ali veste, da lahko z uporabo 
deževnice lahko prihranite do 
50 % pitne vode. In denarja.

Lovilci olj in maščob
Kjer obstaja možnost, da bi 
mineralna olja in maščobe zašli v 
potoke, reke, jezera, podtalnico 
ali zemljo.

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno 
ugodna rešitev. Rezervoar za deževnico je lahko zunanji ali 
podzemni, pri čemer se zaradi želje po hladnejši vodi, v ka-
teri se hitro ne razvijajo bakterije, priporoča vkopavanje re-
zervoarja – zemlja ga namreč ščiti pred svetlobo in povišano 
toploto. Temperatura vode iz rezervoarja celo leto tipično 
dosega med 8 do 12 °C. Zaradi teme in nizke temperature 
se ne morejo tvoriti alge in mikroorganizmi. 

Deževnico lahko uporabite za zalivanje česarkoli. Ker ve-
lja za t. i. mehko vodo, saj ne vsebuje apnenca, ima v pri-
merjavi s trdo vodovodno vodo vrsto prednosti. S pridom 
jo lahko uporabimo za pranje perila, kjer nato prihranimo 
denar še na račun tega, da ne potrebujemo več mehčalca 
in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Z deževnico 
dosežete boljše rezultate pranja in varujete okolje. Bakterije 
namreč zaidejo v pralni stroj predvsem preko umazanega 
perila in ne deževnice. Nekateri proizvajalci pralnih stro-
jev za najboljše rezultate pranja celo priporočajo uporabo 
deževnice.

Prihranki? Tudi do 50 % pitne vode!
S sistemom za rabo deževnice lahko nadomestimo upo-

rabo vodovodne vode za splakovanje straniščnih školjk, za 
pranje perila ali vozil, za zalivanje vrta itd. Pametni ljudje 
uporabljajo brezplačno deževnico in tako prihranijo do 50 
% pitne vode.

S ponikanjem do pitne vode
Verjeli ali ne, toda prav ustrezno ponikanje vode je ti-

sto, ki nam zagotavlja pitno vodo. Torej bodimo pametni 
– pomagajmo vodi in sebi.

Dejstvo je, da se že milijone let okoli in skozi nas preta-
kajo iste molekule vode. Naš planet je namreč, podobno kot 
vesoljska ladja, zaprt sistem. Medtem, ko v vesolju astronav-
ti dobesedno pijejo svoj (seveda ustrezno filtriran) urin, na 
Zemlji podobno vlogo opravijo tla pod nami, saj med poni-

kanjem prečistijo padavine, ki jih nato črpamo iz studencev 
kot kristalno čisto pitno vodo. 

A ljudje smo s svojo dejavnostjo vodi večkrat v napoto. S 
stalno gradnjo cest, parkirišč, hiš in mest smo neprehodno 
zatesnili velike površine zemljišč in posledično vodi onemo-
gočili ponikanje ter filtriranje. Ta izjemno pomemben narav-
ni krogotok velja čim prej vrniti v prejšnje stanje, če želimo 
uživati v čisti in pitni vodi.

Raba ponikalnih rešitev
Inženirji so hitro našli ustrezne rešitve in izdelali ponikal-

no ter zadrževalno opremo, ki jo vkopljemo in s tem rešimo 
problem, ki smo ga vendarle sami povzročili. Za manjše koli-
čine padavin zadostuje vgradnja t. i. ponikalnih košar. Kadar 
so količine zbranih padavin večje, jih zemlja ne bo mogla 
vpiti v kratkem času, zato vgradimo zadrževalna polja, ki so 
podzemni rezervoarji, kjer se voda lahko zbira in nato po-
časi ponikne. 

Ponikovalnice ali pa “davek na strehe”
Vsi, ki poskrbite za ponikanje padavinske vode s streh na 

svoji parceli, ste nagrajeni z neplačevanjem tako imenova-
nega davka na strehe, ki sicer danes stane vsega nekaj evrov 
mesečno. Kakšen bo pa jutri, pa si ne upamo napovedati.

Ena kapljica motornega olja onesnaži 
milijon kapljic vode

Še na en vidik bi vas želeli opozoriti. Danes je obvezno 
vgraditi lovilce olj in maščob ter lahkih tekočin, kot sta ben-
cin in nafta, pri proizvajalcih “odpadnih vod” v industriji, go-
stinstvu in umazanih obrtnih delavnicah. Vedno bolj pa se 
govori o tem, da bodo tudi gospodinjstva morala obvezno 
vgraditi lovilce olj in maščob iz odpadne vode, ki se v dežju 
spira iz betonskih ali asfaltiranih parkirišč. Vsi graditelji zato 
poskrbite za to že danes, da vam ne bo treba jutri zaradi za-
konskih zahtev ponovno razkopavati dvorišč.
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Najvišji dolgoročni 
prihranki

Uporaba zemeljskega plina v de-
setih letih obratovanja ogrevalnega 
sistema, v primerjavi z ostalimi ener-
genti, zagotavlja najvišje prihranke. 
To so potrdili na Fakulteti za stroj-
ništvo Univerze v Ljubljani s študijo 
ekonomičnosti ogrevalnih sistemov. 
Po njihovem izračunu hiša energij-
skega razreda E (bolj potratna hiša 
velikosti 180 m2), ki za ogrevanje upo-
rablja kotel na zemeljski plin, v dese-
tih letih obratovanja ogrevalnega sis-
tema prihrani za več kot 10.000 evrov 
stroškov ogrevanja. To pomeni, da 
bodo uporabniki pri menjavi starega 
kotla na olje z novim na zemeljski plin 

– po odbitih stroških začetne investi-
cije – v desetih letih prihranili 10.000 
evrov in več. 

»Pri zemeljskem plinu je v primer-
javi z drugimi energenti najugodnej-
ša tudi začetna naložba. Vgradnja ko-
tla na zemeljski plin »na ključ« stane 
od 3.000 evrov, investicija pa se povr-
ne v pičlih treh letih. Prav zdaj je ugo-
den trenutek za menjavo energenta, 
saj so cene kurilnega olja precej viso-
ke. Za liter olja morajo uporabniki se-

daj odšteti skoraj en evro,« pojasnjuje 
Urban Odar, direktor GIZ za distribu-
cijo zemeljskega plina. 

Zemeljski plin prehitel 
kurilno olje

Po zadnjih podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije (SURS) so 
najpomembnejši viri za ogrevanje v 
gospodinjstvih lesna goriva, na dru-
gem mestu pa je zemeljski plin, ki je 
tako po pomembnosti prehitel kuril-

Z ZEMELJSKIM PLINOM  
DOBITE VEČ

Oskrba z zemeljskim 
plinom postaja vedno bolj 
priljubljena, saj vse več 
ljudi prepoznava njegove 
prednosti pred ostalimi 
energenti. Zemeljski 
plin lahko uporabljamo 
tako v industriji kot v 
stanovanjskih objektih, 
z njim lahko ogrevamo 
prostore, uporabljamo 
ga lahko za kuhanje in 
pripravo tople sanitarne 
vode. Njegove odlike so 
takojšnja in enakomerna 
toplota, nizka cena in najvišji 
dolgoročni prihranki.

Plinski kotel omogoča ogrevanje kot tudi pripravo tople sanitarne vode.
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no olje, ki je na tretjem mestu. Četrti 
najpomembnejši vir je daljinsko 
ogrevanje.

Zanesljivost delovanja 
plinskih kotlov

Plinski kotli so zanesljivi, preiz-
kušeni in zavzamejo malo prostora. 
Primerni so tako za novogradnje kot 
obstoječe stavbe s talnim ali radia-
torskim ogrevanjem. Za proces izgo-
revanja, zrak zajemajo od zunaj, zato 
vgradnja detektorja ogljikovega mo-
noksida ni potrebna. Zagotavljajo 
nadpovprečen izkoristek, tiho delo-
vanje in varčno porabo. Njihova to-
plotna moč se ne zniža z zunanjimi 
temperaturami, kar pomeni, da vas 
tudi v ekstremni zimi ne bo zeblo. So 
dovolj močni za ogrevanje prostorov 
in pripravo zadostne količine tople sa-
nitarne vode. Pri ogrevanju in pripravi 
sanitarne vode s kondenzacijskim ko-
tlom na zemeljski plin vam dogradi-
tev toplotne črpalke za pripravo tople 
sanitarne vode ne prinese dolgoroč-
nih prihrankov. Začetni investicijski iz-
datki so namreč večji kot poznejši pri-
hranki med obratovanjem električne 
toplotne črpalke.

Še naprej nizke cene
Cene zemeljskega plina so se v 

zadnjih letih možno znižale in osta-
jajo na nizki ravni. Po zadnjih obja-
vljenih cenah SURS-a (Statistični urad 

Republike Slovenije) 1 kWh zemelj-
skega plina za gospodinjstva stane 
manj kot 6 centov. Električna ener-
gija je podatkih SURS-a skoraj trikrat 
dražja od zemeljskega plina. Vredno 
razmisleka.

Dovolj tople vode kadar želim in kolikor želim.

Več na 
www.zemeljski-plin.si 

Cene energentov za gospodinjstva

Energent Cena (EUR/MWh) Cena (EUR/kWh)

Zemeljski plin 57,4 0,0574

Električna energija 162,0 0,1620

Kurilno olje 97,9 0,0979

Utekočinjeni naftni plin 127,0 0,1270

Daljinsko ogrevanje 80,0 0,0800
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STENSKI PLINSKI 
KONDENZACIJSKI GRELNIK  
K + A

K+A je plod izkušenj mednarodnega servisa in tržnih predlo-
gov, iz katerih je osebje inženirjev Unical sintetiziralo  odličen 
tehnološki kompleks. Zahvaljujoč odličnim zmogljivostim, K+A 
predstavlja vrh v sektorju trenutnih in bodočih kondenzacijskih 
kotlov za domačo uporabo.

Res potrebujete VEČ? 

 Nekatere prednosti K + A

                                                                
                       

K+A 20/33
Stenski plinski kondenzacijski grelnik.

 � Premix z obrnjenim plamenom gorilnik
 � Zaprta komora 
 � Elektronski vžig
 � Stalna modulacija 
 � S.T.V. proizvodnja: 18 l/min (25K ΔT, mešano)
 � Low Nox: Razred 6
 � Ultra tiho: 39 dB(A) pri nazivnem izhodu
 � Zaščita IPX5D
 � Certificiran v razred A 
 � Razred A+ z dodatno opremo «A+ KIT»

 � Toplotni prenosnik/kondenzator iz  Al/Si/ Mg odlitek ekskluzivni UNICAL “design”
 � Asme certifikat za toplotne prenosnike (Zelo restriktivno certificiranje za ZDA tržišče)
 � Zelo debel aluminij na vodnem delu: + 15%
 � Visoka toplotna enercija toplotnega prenosnika za velik komfort pri proizvodnji tople sanitarne vode
 � Popoln premiks gorilnik - obrnjen plamen 
 � Predgretje toplotnega prenosnika (hot water speed) hitri odziv na zahtevo 
 � Elektronski anti-freeze za delovanje do -15°c
 � Integrirana elektronika z daljinskim upravljanjem open-therm sistem in app 
 � Ohišje primerno tudi za  zunanjo montažo 
 � Močan proizvod zaradi debeline ohišja 
 � Unical povezanost “pin to pin” za zamenjavo z unical !dea/ kon

Dvojna plast zvočno absorbne  
termo – akustične izolacije,    30 db (A) 
pri normalni uporabi

=~
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KONDENZACIJSKI PLINSKI GRELNIK UNICAL 

K+ A

A

A

XL

20

TEHNIČNI PODATKI 

K+A  C 20/33 

Nazivna toplotna moč dovod    OGR / STV  kW  20/33 

Sezonska energijska učinkovitost 

ogrevanja 

Sezonski razred učinkovitosti  za 
ogrevanje 

Sezonska energijska učinkovitost sistema* 

Sezonski razred učinkovitosti  ogrevanje  
za sistem* 

ηs %  94 

A 

ηs %  98 
Komplet 

A+ 

Uporabna toplotna moč visokega temperaturnega 
režima 
 (Tr 60 °C / Tm 80 °C) 

Izkoristek v nazivni toplotni moči visokega toplotnega 
režima 
(Tr 60 °C / Tm 80 °C) 

Uporabna moči pri 30% termični moči v načinu 
nizkega  temperaturnega režima (Tr 30 °C) 

Izkoristek pri 30% nazivne termične moči 
nizkega toplotnega režima (Tr 30 °C) 

P4 kW  19,6 

η4 %  88,3 

P1 kW  6,6 

η1 %  98,9 

Emisije dušikovih oksidov ref. (PCS) mg/kWh 44 

Deklarirani profil glede na moč XL 

Nivo hrupa  LpA nazivna moč  dB(A)  39 

Nivo hrupa  LpA  srednja moč  dB(A)  30 

Izkoristek pri proizvodnji sanitarne vode 

Sezonski razred učinkovitosti  pri  
sanitarni topli vodi 

ηWH % 85 

Proizvodnja S .T.V. iv neprekinjeni proizvodnji z 
∆t 25 K  (mešano)

l/min 18,3

Višina mm 700

Širina mm 420

Globina mm 345

Neto teža kg 41

*pri vgradnji s  A+ KIT (dodatna oprema)

TEHNIČNI PODATKI 
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ogrevanje 

Sezonska energijska učinkovitost sistema* 
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nizkega toplotnega režima (Tr 30 °C) 

P4 kW  19,6 

η4 %  88,3 

P1 kW  6,6 

η1 %  98,9 

Emisije dušikovih oksidov ref. (PCS) mg/kWh 44 

Deklarirani profil glede na moč XL 

Nivo hrupa  LpA nazivna moč  dB(A)  39 

Nivo hrupa  LpA  srednja moč  dB(A)  30 

Izkoristek pri proizvodnji sanitarne vode 

Sezonski razred učinkovitosti  pri  
sanitarni topli vodi 
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Proizvodnja S .T.V. iv neprekinjeni proizvodnji z 
∆t 25 K  (mešano)
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Širina mm 420

Globina mm 345

Neto teža kg 41

*pri vgradnji s  A+ KIT (dodatna oprema)

* A+ KIT (dodatna oprema)

Zastopstvo, prodaja, montaža, servis: MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Tel:+386 1 58 37 940, E-pošta: mkmnova@siol.net, www.mkm-nova.si

TEHNIČNI PODATKI 

K+A  C 20/33 

Nazivna toplotna moč dovod    OGR / STV  kW  20/33 
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Sezonski razred učinkovitosti  za 
ogrevanje 

Sezonska energijska učinkovitost sistema* 

Sezonski razred učinkovitosti  ogrevanje  
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A+ 

Uporabna toplotna moč visokega temperaturnega 
režima 
 (Tr 60 °C / Tm 80 °C) 

Izkoristek v nazivni toplotni moči visokega toplotnega 
režima 
(Tr 60 °C / Tm 80 °C) 

Uporabna moči pri 30% termični moči v načinu 
nizkega  temperaturnega režima (Tr 30 °C) 

Izkoristek pri 30% nazivne termične moči 
nizkega toplotnega režima (Tr 30 °C) 

P4 kW  19,6 

η4 %  88,3 

P1 kW  6,6 

η1 %  98,9 

Emisije dušikovih oksidov ref. (PCS) mg/kWh 44 

Deklarirani profil glede na moč XL 

Nivo hrupa  LpA nazivna moč  dB(A)  39 

Nivo hrupa  LpA  srednja moč  dB(A)  30 

Izkoristek pri proizvodnji sanitarne vode 

Sezonski razred učinkovitosti  pri  
sanitarni topli vodi 

ηWH % 85 

Proizvodnja S .T.V. iv neprekinjeni proizvodnji z 
∆t 25 K  (mešano)

l/min 18,3

Višina mm 700

Širina mm 420

Globina mm 345

Neto teža kg 41

*pri vgradnji s  A+ KIT (dodatna oprema)

model K+A s termostatom EasyR in zunanjim tipalom = A+ (98 %).
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Pred več kot desetimi leti je DAIKIN 
postavil pomemben mejnik na pod-
ročju tehnologije visokotempera-
turnih toplotnih črpalk zrak-voda 
in predstavil toplotno črpalko za do-
mačo uporabo DAIKIN Altherma HT. 
Daikin je razvil toplotno črpalko z dve-
ma zaporedno oziroma kaskadno po-
stavljenima kompresorjema, ki ogre-
valno vodo brez dodatnih grelnikov 
segrejeta do 80 °C. 

Nov mejnik v zgodovini 
toplotnih črpalk – DAIKIN 
Altherma 3 H HT

Leto 2019 pa se bo na področju 
toplotnih črpalk zagotovo ponov-
no zapisalo v zgodovino. DAIKIN bo 
namreč ob koncu leta pričel s proi-
zvodnjo nove toplotne črpalke s te-
hnologijo dvojnega vbrizga imeno-
vano »double injection technology«. 
Toplotna črpalka bo uporabljala nov 
plin R32, zato bodo tehnične 
karakteristike izjemne. S samo enim 
kompresorjem bo pri zunanji tempe-
raturi -15 °C ogrevalna voda dosega-
la 70 °C. Druga prednost te črpalke pa 
je zelo visoka moč, ki je pri eno-kom-
presorskih toplotnih črpalkah do se-
daj nismo bili vajeni. 18 kW toplotna 
črpalka bo namreč pri zunanji tempe-
raturi -15 °C samo s kompresorjem do-
segala kar 15 kW.

Zakaj višja temperatura 
ogrevanja lahko daje nižje 
stroške?

Kadar toplotno črpalko povežemo 
z radiatorji potrebujemo seveda v ra-
diatorjih ustrezno višjo temperaturo. 
Višina temperature je odvisna pred-
vsem od zunanje temperature okoli-

ce, izolacije hiše ter od velikosti in tipa 
radiatorjev. 

Da bo v hiši toplo, moramo ime-
ti na razpolago tako dovolj kapacite-
te kot tudi dovolj visoko temperaturo 
vode. Samo eden od dveh omenjenih 
pogojev seveda ni dovolj. Pa poglej-
mo kaj se zgodi, ko nam zmanjka ka-
pacitete ali pa, ko nimamo zadostne 
temperature vode?

Kadar kapaciteta toplotne črpalke 
postane premajhna, začne kompresor 
delovati s polno močjo, razliko pa 
pokrije električni grelnik. Stroški grel-
nika v tem primeru niso veliki, če je 
izbrana moč toplotne črpalke ustrezna 

in se električni grelnik vklopi pri tem-
peraturi -8 °C ali manj. Potrebno je 
poudariti, da kompresor v tem prime-
ru pokrije večino celotnih potreb po 
energiji, zato vklop električnega grel-
nika zaradi pomanjkanja kapacitete 
po navadi ne povzroči večjih stroškov. 

Če v takem primeru nimamo 
grelnika ali pa ima grelnik premajhno 
moč, pride do padanja temperature 
dvižnega voda, temperatura v radia-
torjih pade in posledično pade tudi 
temperatura v hiši, uporabnika pa se-
veda zebe. Toplotna črpalka je v tem 
primeru premajhna oziroma pod-di-
menzionirana in normalno delovanje 

NOVA DAIKIN TEHNOLOGIJA 
DVOJNEGA VBRIZGAVANJA!

Zunanja enota
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lahko vzpostavimo samo tako, da za-
premo nekaj radiatorjev ali pa pove-
čamo kapaciteto toplotne črpalke (ku-
pimo drugo toplotno črpalko).

Bistveno višji stroški ogrevanja pa 
nastopijo takrat, ko toplotna črpalka 
ni sposobna ogreti vode na določeno 
temperaturo. Če je kompresor na pri-
mer sposoben ogreti vodo v radiator-
jih pri določeni temperaturi na 55 °C, 
mi pa potrebujemo v radiatorjih 60 
°C, se kompresor dejansko izklopi in 
se vklopijo električni grelniki, ki samo-
stojno ogrevajo hišo. Takšni način og-
revanja je zelo potraten. V skoraj vseh 
hišah, kjer so toplotne izgube več-
je od 10 kW se zgodi še to, da je celo 
9 kW električni grelnik premajhen in 
uporabnika v hiši zebe. Še huje je, če 
proizvajalec v takšno črpalko vgradi le 
6 kW grelnik. 

Obe težavi rešimo tako, da pri na-
kupu toplotne črpalke kupimo model 
z dovolj veliko kapaciteto in sposob-
nostjo ogrevanja do želene tempe-
rature. Pri tem moramo paziti na teh-
nične podatke toplotne črpalke, saj 
proizvajalci na svojih letakih ne na-
vajajo maksimalnih temperatur kom-
presorja temveč maksimalne tem-
perature vgrajenega električnega 
grelnika. Večina toplotnih črpalk, ki 
so deklarirane na 60 ali 65 °C, v re-
snici ni sposobna samo s kompre-
sorjem ogreti vode niti na 55 °C, ka-
dar je zunanja temperatura okolice 
-15 °C. 

Altherma 3 H HT (kot tudi predho-
dnica, Altherma HT) ne sodita v to ka-
tegorijo, zato bo ogrevanje z njima v 
primerjavi s 60 in 65 stopinjskimi čr-
palkami tudi do 20% cenejše.

Zunanja enota: Tišja in 
učinkovitejša z dvojno 
»injection« tehnologijo 

Pri razvoju nove Altherma 3 H HT 
so Daikinovi strokovnjaki poleg viš-
jih temperatur ogrevalne vode želeli 
uresničiti še naslednje cilje: tišje 
delovanje, manj vpliva na okolje, 
nižjo temperaturo delovanja in višji 
izkoristek. 

Višji izkoristek in opcija 
dveh ogrevanih con 

Nova Altherma nam nudi izko-
ristek energetskega razreda A+++. 
Sanitarno vodo bo možno samo s 
kompresorjem ogreti tako visoko, da 
dodatno ogrevanje proti legioneli z 
električnimi grelniki, ki smo jih vaje-
ni pri enokompresorskih enotah, ne 
bo več potrebno. S tem bo štiričlan-
ska družina dodatno prihranila okoli 
25 EUR letno. 

Althermo HT bo možno dobiti tudi 
kot »BI-ZONE« (dva ogrevalna kroga), 
kar pomeni, da bomo lahko brez vsa-
kih dodatkov na njo, istočasno priklo-
pili talno ogrevanje kot tudi radiator-
je. Kadar ne bo potrebe po ogrevanju 
radiatorjev, bo toplotna črpalka avto-
matsko znižala temperaturo dvižne-
ga voda in bo tako delovala z izkorist-
kom, ki bo višji tudi do 30 % in več.  

Bolj prijazna okolju s 30% 
manj hladiva 

DAIKIN si nenehno prizadeva pro-
izvajati naprave, ki so vedno bolj pri-
jazne do okolja. Altherma 3 H HT ima 
30 % manj hladiva v primerjavi s prej-
šnjim modelom.

Ker je novo hladivo R32 kar 3 krat 
manj obremenjujoče za okolje, nam 
kombinacija daje izjemen okoljevar-
stveni rezultat in sicer več kot 4-krat 
manjšo obremenitev na okolje, v pri-
merjavi s predhodnim modelom. 
Potencial globalnega ogrevanja (GWP 
– Global Warming Potental) za hladi-
vo R32 znaša namreč samo 675 in je 
več kot 3-krat nižje od predhodnega 
hladiva R410A, ki ima GWP kar 2088.

Univerzalna toplotna 
črpalka z delovanjem do 
-28 °C

Zaradi enega kompresorja je se-
veda ta ista toplotna črpalka izjemno 
učinkovita tudi takrat, ko je prikloplje-
na na talno ogrevanje. Torej gre za 
univerzalno toplotno črpalko, ki bo v 
vaši hiši izjemno učinkovito delovala v 
novogradnjah s talnim gretjem, kakor 
tudi v hišah z radiatorji pred ali po ce-

loviti prenovi vaše hiše, z novim izola-
cijskim ovojem. 

Boljše pa je tudi območje delova-
nja, saj sedaj toplotna črpalka deluje 
celo do temperature -28 °C.

Nemoteča tudi za sosede
Na razdalji 3 metre toplotna črpal-

ka dosega le 38 decibelov, kar je manj 
od žvrgolenja ptic. Lahko pa toplotno 
črpalko preklopimo na tišje delovanje 
in dosegamo na razdalji 3 metre celo 
35 decibelov, kar je manj od zvoka v 
knjižnici.

Kdaj bo nova Altherma 3 
H HT na voljo za slovenske 
kupce?

Althermo 3 H HT bodo pričeli pro-
izvajati v manjših količinah, predvido-
ma konec letošnjega leta, v Sloveniji 
jo pričakujemo februarja ali marca. 
Cena toplotne črpalke še ni znana.

Uvoznik E2E že sprejema naroči-
la za prodajo ali pa ogled pooblašče-
nih monterjev po vsej Sloveniji in sicer 
po elektronski pošti info@e2e.si ali po  
telefonu 02 620 98 05.

Miha Glavič in Brina Kuhta

Notranja enota
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Podjetje Grah Lighting je specializirano za proizvodnjo 
energetsko učinkovitih LED rešitev za ulično, industrijsko in 
pisarniško razsvetljavo. Letos beležimo 10 let od prve insta-
lacije LED cestne razsvetljave. Ugled smo si na svetovnem 
trgu zgradili kot eden pionirjev na področju LED razsvetlja-
ve, naš cilj pa je ohraniti in okrepiti svoj položaj v svetu ino-
vacij LED rešitev ulične in industrijske razsvetljave ter po-
staviti nove standarde na področju povezovanja svetlobnih 
rešitev v celovit sistem medmrežja stvari, ali kot večinoma 
poznamo pod kratico » IoT » (okr. za Internet of Things).  

LED svetila odlikuje izjemna svetlobna zmogljivost, dol-
ga življenjska doba brez stroškov vzdrževanja, predvsem pa 
dosegajo najvišjo energetsko učinkovitost, z do 90 % pri-
hranki energije.

Primerjava svetlobnih virov:

Vrsta svetlobnega vira Učinkovitost 
(lm/W)

Življenjska doba 
(v urah)

Živosrebrne sijalke 28-42 12.000 – 24.000

Halogenske sijalke 45-77 6.000 – 20.000

Fluorescentne sijalke 50-100 7.000 – 15.000

Natrijeve sijalke 70-140 12.000 – 18.000

LED svetilke 120-160 50.000 – 100.000 
in več

Ljudje preživimo več kot 40 % svojega časa na delovnem 
mestu. V zadnjih letih se je spremenilo razumevanje svetlo-
be, zato velik poudarek našega razvoja namenjamo siste-
mom razsvetljave na delovnih mestih. Pravilno zasnovani 
sistemi pozitivno vplivajo na zmogljivost in koncentracijo 
zaposlenih, zlasti v primeru izmenskega dela, kar zmanjšuje 
možnosti napak in tveganje poškodb.   

Naša zavezanost k varčevanju z energijo
Zgradbe predstavljajo 40 % celotne porabe energije in 

33 % emisij CO
2
. Z uporabo novih, učinkovitejših tehnologij, 

bi lahko dosegli 28 % zmanjšanje količine energije. Ocenjuje 
se, da razsvetljava v zgradbah v povprečju porabi 35 % ce-
lotne porabljene energije. Zavedamo se, da je optimizaci-
ja razsvetljave in hladilno prezračevalnih sistemov ključno 
orodje za energetski prihranek. Že v fazi razvoja poseben 
poudarek namenjamo energetski učinkovitosti naših sve-

tlobnih rešitev. Želja po optimalno energetsko varčnih sve-
tilih in potrebe trga po novih tehnologijah so nas vodile v 
razvoj pametnih rešitev, ki temeljijo na medmrežju stvari. 

Energetska učinkovitost, pametna 
razsvetljava in medmrežje stvari

Kako je energetska učinkovitost povezana z medmrež-
jem stvari? Najprej moramo opredeliti, kaj mislimo s »stvar-
mi«. Te so lahko zelo preprosti ali pa zelo kompleksni pred-
meti. Ni potrebno, da so neposredno povezani z javnim 
medmrežjem, vendar jih je potrebno povezati v omrežje 
(npr. LAN, PAN …). Medmrežje stvari je mreža fizičnih objek-
tov, ki imajo vgrajeno tehnologijo za komunikacijo in inte-
rakcijo z okoljem. Medmrežje stvari zajema strojno opremo 
(»stvari«), vgrajeno programsko opremo, komunikacijske 
in informacijske storitve, povezane s stvarmi. Primeri ener-
getsko učinkovitega medmrežja stvari v zgradbah so šte-
vilni, od preprostih tipal (npr. temperaturno tipalo v sobi), 
kompleksnih tipal (naprava za merjenje električne energije), 
sprožilcev (aktuatorjev) (npr. krmilnik hladilno prezračeval-
nega sistema v prostoru), do kompleksnih naprav. Uporaba 
medmrežja stvari se torej razteza od preprostega merjenja 
temperature v stavbi, do kompleksnega zagotavljanja po-
polne energetske avtomatizacije zgradb.

Medmrežje stvari je uporabno na vseh področjih gospo-
darstva in med drugim pomaga tudi k boljši energetski učin-
kovitosti. Ocenjuje se, da bo do leta 2020 nameščenih naj-
manj 26 milijard enot, ki pa niso le pametne naprave, temveč 
tudi zelo preprosti predmeti, kot npr. LED sijalke in svetilke. 
Pametni telefoni in aplikacije postajajo glavni uporabniški 
vmesniki za medmrežje stvari. 

Pametna razsvetljava je eden najpogostejših elementov 
vsake razprave o energetski učinkovitosti medmrežja stva-
ri. Pametni kontrolniki razsvetljave lahko nudijo veliko več 
funkcij kot le vklop - izklop luči. Namen pametne razsvetlja-
ve je avtomatizirano upravljanje osvetlitve, v sistem pa so 
vključena svetila, pametne naprave in aplikacije, ki so pove-
zane na brezžično ali žično vstopno točko. S pomočjo tipala 
za zaznavanje dnevne svetlobe, lahko uravnavamo svetlost 
prostora. K zmanjšanju porabe energije prispeva tudi teh-
nologija, ki s pomočjo tipal premikanja, omogoča preverja-

GRAH LIGHTING:  
PAMETNE REŠITVE ZA SVETLO 
PRIHODNOST
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nje prisotnosti v prostoru, in na osnovi tega ohranja prostore 
zatemnjene, ko le-ti niso zasedeni. 

Pametna mesta
Medmrežje stvari se ne konča zgolj pri posameznih stav-

bah, zajame lahko celotna mesta. Pametna mesta so urba-
na območja, katera učinkovito upravljamo s pomočjo infor-
macijskih rešitev, elektronskega zbiranja podatkov, objave 
odprtih podatkov, tipal, podatkovne analitike in drugih ne 
- IT pristopov. Nadzorniki pametnega mesta zbirajo podat-
ke od prebivalcev, naprav in infrastrukture. Zbrane podat-
ke obdelujejo, analizirajo in uporabljajo za spremljanje in 
upravljanje prometa in transportnih sistemov, elektrarn, vo-
dovodnega omrežja, upravljanja z odpadki, kar jim omogo-
ča izboljšavo javne varnosti, redukcijo onesnaženosti zra-
ka, porabljene energije in svetlobnega onesnaženja, večjo 
stroškovno učinkovitost in boljše nadzorne sisteme, zazna-
vanje požarov … Osnovni cilj pametnih mest je izboljša-
nje kakovosti življenja in trajnostni razvoj urbanega okolja. 
Med najboljša pametna mesta na svetu uvrščamo New York, 
London, Pariz, Tokio, Reykjavik in Singapur. 

V podjetju Grah Lighting s ponudbo pametnih rešitev 
soustvarjamo pametna mesta. Pametna tipala vgrajena v 
naša svetila so del strojne opreme pametnega mesta. Grah 
Lighting ponuja tudi celotno programsko opremo, ki jo odli-
kuje preprostost, prijaznost in prilagodljivost uporabniku, 
kar omogoča preprosto povezavo in upravljanje z naprava-
mi v realnem času in analizo pridobljenih podatkov, ki so 
shranjeni v oblaku, nastavljanje parametrov, hkrati pa je 
osnova za razvoj inovativnih poslovnih modelov. 

Sistemi in podsistemi medmrežja stvari so stalno pove-
zani v celoto, ki z usklajenim delovanjem dosegajo najvišjo 
učinkovitost porabe vseh virov, hkrati pa omogočajo nad-
zor in analizo podatkov. Slednja je pomembna predvsem, 
da lahko ugotovimo ali smo pravilno načrtovali ter po potre-
bi in glede na dinamiko okolja ukrepamo drugače. Govora 
ni več zgolj o pametnih sistemih, temveč o prilagoditvenih 

sistemih, kateri mejijo na umetno inteligenco in se prilaga-
jajo dani situaciji. Kot že rečeno, medmrežje stvari nudi po-
leg že vsega naštetega še eno veliko prednost – nadzor in 
preprečevanje nesreč. Marsikdaj so nesreče posledica sple-
ta več manjših strojnih, človeških napak, v kombinaciji z zu-
nanjimi vplivi, ki lahko vodijo v katastrofo. Pametni sistemi 
lahko zaznajo nepravilnost in pravočasno reagirajo ter pre-
prečijo nesrečo. 

Medmrežje stvari vsak dan prinaša nove prednosti, in 
spreminja dosedanji način našega življenja - varuje življe-
nja, zmanjšuje ekološko onesnaženost in omogoča trajno-
stni razvoj. Seveda se sooča tudi z izzivi, vendar lahko z zago-
tovostjo trdimo, da je prihodnost medmrežja stvari svetla!

43



Podjetje RAJMAX je v preteklem letu obeležilo 20 let 
uspešnega poslovanja. 
Ga. Andreja Rajgl,  nam lahko na kratko  predstavite 
proizvodni program podjetja, s posebnim  poudarkom 
na novostih? 
Naše podjetje se že od leta 1998 ukvarja z izdelavo ter 
montažo stavbnega pohištva. Naš prodajni opus trenutno 
obsega PVC, ALU in kombinirana PVC ALU okna, vhodna 
vrata, senčila, zunanje in notranje police, zimske vrtove 
pa tudi garažna vrata. Tendenca strank temelji na velikih 
steklenih površinah, ki so hkrati energetsko varčna in 
ponujajo izjemen panoramski razgled. Novosti so bazirane 
tudi na vhodnih vratih s prekrivnim polnilom in PVC oknih 
z ALU oblogo.
Kateri je glavni - top produkt podjetja in kaj ponujate 
ter svetujete svojim kupcem? 
Verjamemo, da je najpomembnejši kriterij pri naših pro-
duktih kvaliteta. Na podlagi tega smo v prodajni program 
dodali vratni sistem, ki je bil lansiran v tujini, dovršen pa 
na slovenskih tleh in se imenuje TREND LINE ZERO. Gre 
za certificiran in inovativen sistem, pri čemer na osnovno 

PVC konstrukcijo vrat pritrdimo prekrivno aluminijasto 
polnilo. Pri tem uporabljamo vrhunske patentirane zatiče, 
ki preprečujejo upogibanje vrat pri večjih temperaturnih 
nihanjih. Glede na vremenske razmere na naših tleh, ki 
obsegajo močno toplotno sevanje v poletnih mesecih, kot 
tudi izjemen mraz v zimskem času, naša vrata ostanejo 
enaka - tako vizualno kot tudi funkcionalno. Vgrajene 
imajo kakovostne Roll tečaje s 3D nastavitvijo, ki skrbijo, 
da se sila teže razporedi optimalno in pravilno. Vhodna 
vrata igrajo pomembno vlogo v boju proti vlagi, zato 
smo naše izdelke opremili z montažnimi adapterji, ki so 
vstavljeni v notranjo stran podboja.  
    Z veseljem pa našim strankam svetujemo izbiro okna 
EcoPasiv NewLine AluClip, ki inteligentno združuje 
najboljše lastnosti aluminija in PVC mase. Gre za unikatno 
generacijo oken, ki jo spremlja pestra barvna lestvica in bi 
jo lahko poimenovali tudi kot slovensko okno prihodnosti. 
Odlikuje ga sedemkomorna tehnologija, ki se nahaja v 
profilih in vseh funkcionalnih ravneh. Sestavljeno je iz 
treh tesnilnih delov, ki zagotavljajo zaščito pred dežjem 
in vetrom ter hkrati gradijo visoko zvočno izolativnost. 

PODJETJE RAJMAX – Z VAMI ŽE 
20 LET!

Zelene Jarše
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Priporočamo ga vsem tistim, ki si za svoj dom iščejo le 
najboljše. Poudarek dajemo pa tudi na RAL montažo, ki že 
tako vrhunske izdelke dvigne še na višjo raven. 
To sta dva izdelka, ki se med seboj odlično dopolnjujeta 
in tvorita čudovito eleganco najsodobnejših in kvalitetnih 
materialov.

Ali celotno proizvodnjo plasirate na domačem tržišču, 
ali del proizvodnje tudi izvozite in v katere države? 
Največ seveda delujemo v Sloveniji, vendar prodiramo 
tudi na avstrijski trg, kjer imamo že dve poslovalnici in 
sicer v Beljaku in Celovcu. Seveda pa so naši izdelki cenjeni 
in zaželeni tudi v Italiji in na Hrvaškem, kjer se vse bolj 
zavedajo, da je kakovostno stavbno pohištvo naložba, ki 
lahko učinkovito služi vrsto let. 

Slišali smo, da ste eden redkih prejemnikov 
URADNEGA CERTIFIKATA BONITETNE ODLIČNOSTI. 
Kaj vam pomeni visoka bonitetna odličnosti in zakaj 
ste certifikat prejeli? 
Ta certifikat podeljuje bonitetna hiša Bisnode in gre v tujini 
za precej uveljavljeno prakso, ki podjetju daje referenco 
vrhunskega finančnega poslovanja. Ocena temelji na 
izpolnjevanju številnih specifičnih kriterijev za doseganje 
manjše verjetnosti, da bi prišlo do stečaja, prisilne 
poravnave ali blokade transakcijskih računov. Vse to je v 
današnjih težkih gospodarskih časih zelo pomembno, ko 
se je potrebno odločiti za nakup ali sodelovanje s ciljnim 
podjetjem. Certifikat prejmejo podjetja, ki so dokazala, da 
so finančno zanesljiva.  
Zdi se nam vredno omeniti, da je v naši panogi 146 
ponudnikov, tovrstno priznanje pa je prejelo le 11 podjetji. 
Ponosni smo, da tovrstne nagrade krasijo Rajmax d. o. o. že 

vrsto let.

Ali morda veste, po katerem stavbnem pohištvu 
beležimo največje povpraševanje na slovenskem 
tržišču, gledano z vidika materiala - PVC, ALU ali les? 
Kljub temu, da moderni arhitekti postopoma dajejo 
prednost lesu, se naše stranke največkrat odločajo za 
okna iz PVC mase, saj so cenovno zelo dostopna ob tem 
pa nezahtevna za vzdrževanje. Za dvig kvalitete v smeri 
varnosti in energetske učinkovitosti pa se ljudje odločajo 
za naše prej omenjene produkte, kjer se osnovi PVC-ja 

pridruži aluminij in gre za nadgradnjo PVC oken in vrat. 

Navedite vaše pomembnejše reference v javnem in 
zasebnem sektorju. 
V zasebnem sektorju ne bi posebej izpostavljali zgradb, 
lahko pa vam zaupamo, da letno izvedemo nad 1500 
projektov, ki obsegajo od adaptacij do novogradenj. 
v javnem sektorju pa smo v zadnjih letih z našimi izdelki 
opremili več kot 120 stanovanj, v Zelenih Jaršah in v 
Gaberju, TEŠ 6, DARS Hrušica, številne šole in vrtce ter 
mnoge druge zgradbe.  
Skratka, prisotni smo povsod, kjer dajejo prednost kvaliteti 
pred ceno. Vse pa je vgrajeno po RAL montaži, kar je tudi 

zahteva in smernica, kadar govorimo o javnih objektnih. 
Poskrbi za skoraj 100-odstotno tesnjenje med oknom 
in zidom, saj deluje v treh nivojih. Zunaj deluje paro 
prepustno, srednji del je izolativen, notranji pa je paro 
neprepusten. To pomeni, da vlaga v notranjost ne prodira, 
ven pa lahko izhaja. Je definitivno obvezen in pomemben 

del, če želimo, da nam dom služi več desetletij.

Zakaj so izdelki RAJMAX prava izbira? 
Nudimo široko ponudbo najrazličnejših materialov in barv, 
zato smo kompetentni pri uresničevanju vaših idej. Naša 
okna in vrata se ponašajo z visoko karakteristiko toplotne 
in zvočne izolativnosti, ki pripomorejo k ‘’prijetni toplini 
bivanja’’, kar je tudi naš slogan. Vse to omogočamo z 
vgradnjo širokega izbora polnil od 44 mm dalje. 
Moč in trdnost vrat zagotavljamo z visoko kakovostnim 
okovjem nemškega proizvajalca G-U. Varnost je za nas zelo 
pomembna, zato smo vsa vrata opremili z večtočkovnim 
avtomatskih zaklepanjem za zaščito pred vlomi. Okvirji 
in krila so iz več komornih profilov, le ti pa so ojačani s 
pocinkanimi jeklenimi ojačitvami. 
Če želite estetsko eleganco, energetsko učinkovitost ter 
dolgoletno funkcionalnost, se odločite za Rajmax izdelke.

Kakšni so vaši načrti za v prihodnje? 
Cilj vsakega podjetja je zadržati tržni delež v Republiki 
Sloveniji, želimo pa, da se bi ta odstotek povečal pri nas in 
na tujih trgih. Načrtujemo tudi vlaganje v infrastrukturo 
in posodobitve proizvodnje, saj redno spremljamo 
spremembe in tako izboljšujemo ter nadgrajujemo naše 
izdelke. Podjetje Rajmax sestavlja res izjemna ekipa, ki 
je strokovno zelo dovršena in je vedno pripravljena na 
nova izobraževanja ter predavanja. Verjamemo, da bomo 
v prihodnosti še bolj dvignili dodano vrednost vsakega 
zaposlenega in še naprej ustvarjali okolje, v katerem bo 
delo prijetno in produktivno.  
Kar pa je najpomembnejše, da kvaliteta ostaja naša prio-
riteta. Vsak dan znova iščemo načine, ki bodo pripomogli 
k energetsko varčnejšemu domu in osrečuje nas dejstvo, 
da se veliko kupcev zaveda, da so naši izdelki prava pot do 
takšnega cilja. Še naprej se bomo trudili, da zadovoljimo 
vse želje, tudi tiste, od najzahtevnejših kupcev.

www.rajmax.siT: 03-80-90-495
Z vami že 20 let!
OKNA - VRATA
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Električno ogrevanje cevovodov je način zagotavljanja 
pretočnosti cevi z vodo ali drugimi tekočinami v razmerah, 
ko so temperature okolice prenizke.

Ogrevamo lahko kovinske ali plastične cevi za zaščito 
pred zmrzaljo ali z namenom vzdrževanja določene tem-
perature, potrebne, da se ohrani ustrezna viskoznost teko-
čine v cevi.

Ogrevanje izvedemo z električnimi ogrevalnimi kabli, 
ki jih montiramo na cevovode, nekateri tipi kablov pa so 
primerni tudi za montažo v cevi, tudi tiste s pitno vodo.

Nekaj tipičnih primerov uporabe :
 y hidrantni in drugi cevovodi v kletnih garažah, drugih 

hladnih prostorih ali na prostem
 y vodovodne cevi za napajanje živine in cevi, plitko za-

kopane v tleh
 y cevi za odtok in posode za zajem kondenzata iz to-

plotnih črpalk in klimatskih naprav 
 y vzdrževanje temperature tople sanitarne vode v do-

vodih do armatur
 y vzdrževanje temperature raznih tekočin v tehnolo-

ških postopkih in goriv npr. mazuta
 y ogrevanje raznih posod- rezervoarjev s tekočinami

Za vse te namene uporabljamo dve vrsti ogrevalnih ka-
blov: uporovne in samoregulirne

1. Uporovni kabli so tovarniško izdelani gotovi izdelki, 
različnih dolžin in različnih moči.  

Električna moč/m dolžine kabla je konstantna in je od-
visna od izbire tipa : 9W/m, 10W/m , 18W/m , 20W/m. To 
so kabli proizvajalca Danfoss-DEVI, tipa deviflex DTIP-10, 
DTIP-18, DSIG-20, ki jih uporabljamo za montažo na cevo-
vode. Kable tipa DTIV-9, vgradimo v cev s pomočjo prirob-
nice 3/4 ‘’ ali 1’’ , ki je priložena kablu. 

Tovrstne kable vedno uporabimo v celotni dolžini, saj 
se jim v primeru krajšanja zniža upornost in poveča moč, 
kar lahko povzroči pregrevanje ter uničenje kabla, lahko 
pa povzroči še dodatno škodo.

Za ogrevanje plastičnih cevi uporabljamo kable z mo-
čjo največ 10W/m , za kovinske cevi pa tudi vse ostale. 

2. Samoregulirni ali samoomejevalni ogrevalni ka-
bli so izdelani iz temperaturno odvisnega uporovnega ma-
teriala, ki se nahaja med dvema vzporednima bakrenima 
vodnikoma. Ta material spreminja upornost, v odvisnosti 
od temperature okolice: pri višji temperaturi se električ-

na upornost poveča in s tem zniža moč ogrevanja, pri nižji 
temperaturi se zmanjša električna upornost in poveča moč 
ogrevanja.

Tudi tu imamo več tipov kabla Danfoss-Devi, za različ-
ne namene in z različnimi nazivnimi močmi : devi pipegu-
ard 10W/m , 20W/m , 25W/m , 30W/m, - nazivna moč je de-
finirana pri temperaturi 10°C. Te tipe kablov uporabljamo v 
glavnem za preprečevanje zmrzali.

Za ohranjanje temperature toplovodnih cevi upora-
bljamo kabel devi hotwatt 55, ki ima nazivno moč 8W pri 
temp. 55° C .

Samoregulirne kable lahko režemo na poljubno dolži-
no, ki jo določimo glede na posamezen primer uporabe. 
Priključek na napajalni kabel, poljubne dolžine in zaključek 
se izdelata s pomočjo ustreznega priključnega kompleta, 

ali pa ga po dogovoru izdelamo v Terabit d.o.o.
Za krmiljenje ogrevanja vedno uporabimo elektron-

ske termostate Danfoss-Devi, tipa Devireg 316, Devireg 
330 ali Devireg 610 s tipalom temprature z NTC uporom. 

V industriji in različnih tehnoloških postopkih je vča-
sih potrebno ohranjati višjo temperaturo medijev v cevo-
vodih: razna olja , mazut, emulzije in podobno. Za take pri-
mere uporabljamo posebne ogrevalne kable, ki zmorejo 
trajno prenesti  tudi temperature čez 100°C. Tudi kabli za 

višje temperature imajo različne moči za različne potrebe:  
15 , 30 , 45 in 60W/m ter delovno temperaturo 120°C pri 
vklopljenem stanju .V izklopljenem stanju se cevovodi na 
katerih so ti kabli, lahko segrejejo tudi do 190°C. To so sa-
moregulirni kabli tipa BTC proizvajalca SST iz Moskve. 

Za regulacijo v takih aplikacijah običajno uporabljamo 
termostate s Pt sondami. Sonda oz. tipalo termostata polo-
žimo na ogrevano cev in jo prelepimo z aluminijastim samo-
lepilnim trakom, enako kot grelni kabel.

Pri električnem ogrevanju moramo  
cevovode obvezno toplotno izolirati !

Določanje potrebne ogrevalne moči opravi projektant 
z izračunom toplotnih izgub cevovoda. Če tega izračuna ni, 
si pomagamo s tabelo v brošuri ‘’Devi kompletni sistemi’’, 
ki je na razpolago v Terabitu in jo po pošti pošljemo vsake-
mu zainteresiranemu potencialnemu kupcu. 

Za določitev potrebne moči moramo poznati :
 � premer cevovoda , debelino izolacije in tempera-

turno razliko, ki jo moramo z ogrevanjem premagati. S temi 

ELEKTRIČNO OGREVANJE  
CEVOVODOV
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podatki iz tabele določimo potrebno instalirano moč za 1m 
cevi. Zaradi varnosti to moč v realni situaciji povečamo za 
30 % .

V praksi lahko vodovodne cevi do premera 2’’ ( DN50), 
pri debelini izolacije armaflex 20mm in naših temperatur-
nih razmerah, zaščitimo proti zmrzali z eno dolžino kabla z 
močjo 18 do 20W/m vzdolž cevi.

Instalacija ogrevalnih vodnikov se izvede s polaganjem 
enojne dolžine kabla vzdolž cevi na spodnji strani. Kadar 
to ne zadošča, se ustrezna dolžina kabla spiralno navije 
okoli cevi ali položi dvojna dolžina kabla. Ogrevalni kabel 
po vsej dolžini prelepimo s samolepilnim alumnijastim tra-
kom za fiksiranje in boljši prenos toplote na cev. Prav tako 
pritrdimo temperaturno tipalo termostata.

Vsi ogrevalni kabli so izdelani za priključitev na ome-
žno napetost 230V, zato so opremljeni z zaščitnim ople-
tom, ki ga obvezno priključimo na zaščitni vodnik in v 
instalaciji uporabimo tokovno zaščitno stikalo z obču-
tljivostjo 30mA.

Za eksplozijsko ogrožena okolja imamo na razpolago 
kable in priključni pribor v ustrezni ‘’Ex’’ izvedbi.

Za več informacij, nasvete, izvedbo in pomoč pri določevanju prave rešitve, smo 
vam v podjetju Terabit d.o.o. vedno na razpolago.

tipalo

izolacija

ogrevalni 
vodnik

aluminijast trak

tipalo

korak

ogrevalni vodnik
aluminijast trak

izolacija

Ogrevalni kabel in tipalo termostata na cevi

Samoregulirni grelni kabli

www.revija-energetik.si
Arhiv vseh izdanih številk v eni obliki
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V nizu člankov, v katerih govorimo o meritvah na kurilnih 
napravah, se bomo tokrat dotaknili meritve, ki nam pove ali 
je zagotovljen zadosten dovod zraka za nemoteno zgore-
vanje, oziroma z njo ugotovimo nevarnost zastoja dimnih 
plinov. Govorili bomo namreč o kurilnih napravah, ki so od-
visne od zraka v prostoru in kako le tega dobivajo iz prosto-
ra, v katerem se nahajajo. Takšnih naprav je namreč v obra-
tovanju še vedno kar znatno število. Pri zamenjavah pa se 
praviloma nadomeščajo s takšnimi, ki imajo urejen dovod 
zgorevalnega zraka od zunaj in so neodvisne od zraka v pro-
storu, kar je seveda mnogo varnejše. Od zraka v prostoru pa 
so odvisne bodisi kurilne naprave na plin (tip B) , na trdna 
goriva (štedilniki, kamini) in tudi na olje. 

V zaprtem prostoru lahko pride do padca tlaka - npr. 
ob delovanju kuhinjske nape. Če se v tem istem ali pove-
zanem prostoru nahaja zgoraj omenjana vrsta kurilne na-
prave, je nesreča zaradi zastoja dimnih plinov lahko neizbe-
žna. Zastoj dimnih plinov namreč pomeni to, da se nastali 
volumen dimnih plinov ne odvaja v celoti skozi dimovodno 
napravo, ampak ta delno ali v celoti uhaja nazaj v prostor.

Maksimalno sprejemljiv padec tlaka v prostoru glede na 
zunanji tlak je 4 Pa (Pascal). Krivec za povečan padec tlaka 
v prostoru je poleg kuhinjske nape, lahko tudi kopalniški ali 
katerikoli drug ventilator ali tudi npr. sušilni stroj z odvo-
dom navzven. Prav tako je lahko problematično istočasno 
delovanje dveh kurilnih naprav v istem prostoru, ko lahko 
enostavno rečemo, da ena v »boju za zgorevalni zrak lah-
ko premaga drugo«. Včasih lahko v višjih zgradbah ustvarja 
podtlak v posameznih stanovanjskih enotah tudi stopnišče, 
ki je navzgor odprto in lahko deluje kot dimnik. Vse navede-
no pa gre vedno z roko v roki z nezadostno veliko odprtino 
oz. odprtinami za dovod svežega zraka ali pa prekritjem oz. 
slabim vzdrževanjem teh odprtin. 

Tako lahko kar naenkrat v dimniku pride do zastoja di-
mnih plinov oz. se obrne smer potovanja dimnih plinov in le 
ti začnejo vdirati v prostor. Zaradi nepopolnega zgorevanja 
se izredno poveča vsebnost CO v dimnih plinih. Posledica je 
zastrupitev oseb z ogljikovim monoksidom, kar lahko prive-
de do trajnih posledic ali smrtnih žrtev.  

Zelo pogosto se pojavi problem nezadostnega dovo-
da zraka ob zamenjavi klasičnih oken/vrat s sodobnimi, ki 

dobro tesnijo. Ob vsakem ta-
kšnem in podobnem pose-
gu v stavbo se je potrebno 
posvetovati s pristojnim di-
mnikarjem in po potrebi nato 
ustrezno ukrepati. Tudi izva-
jalci, ki vgrajujejo nova okna/

vrata, morajo na ta problem obvezno ustrezno opozoriti 
stranko. 

Kot že rečeno, je maksimalno sprejemljiv padec tlaka v 
prostoru s kurilno napravo glede na zunanji tlak 4 Pa (0,04 
mbar). Po tej vrednosti je ta test dobil tudi ime. Opisan je v 
tehničnem pravilniku DVGW - delovni list G625.

Dovoljena vrednost podtlaka 4 Pa je vsekakor zelo majh-
na, vendar jo lahko z ustreznim instrumentom enostavno iz-
merimo. Priporočamo izvajanje “4 Pa testa” vedno tam, kjer 
bi lahko prihajalo do motenj v dovodu svežega zgorevalne-
ga zraka. Ta test uporabljamo tudi pri dokazovanju vzroka 
nesreče zastrupitve z ogljikovim monoksidom vsled nepra-
vilnega delovanja oz. namestitve kurilne naprave.

Proizvajalec MRU GmbH nudi v svojih analizatorjih di-
mnih plinov (SPECTRaplus, NOVAplus in NOVAcompact) ali 
pa namenskih manometrih (MFplus) integrirano opcijo iz-
vajanja »4 Pa testa«.

Takšen merilnik je opremljen s preciznim senzorjem za 
diferencialni tlak in se med meritvijo nahaja v prostoru, kjer 
je nameščena kurilna naprava. Opremljen je z dvema pri-
ključkoma. Na oba priključka namestimo tanko kapilarno 
cev enake dolžine. Konec cevi enega priključka tlačnega 

PREVERJANJE KVALITETE 
DOVODA ZRAKA ZA 
ZGOREVANJE - “4PA TEST”
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senzorja se nahaja  v prostoru s kurilno napravo, medtem 
ko enako cev na drugem priključku potegnemo npr. skozi 
pripiro - tesnilo v oknu/vratih ali pa skozi ključavnico oz. pod 
vrati na prosto oz. na stopnišče. Tako dobimo dve merilni 
točki: notranji tlak in zunanji tlak, merilnik pa nam simulta-
no prikazuje razliko teh dveh tlakov in krivuljo beleži v obliki 
grafa. Skupni čas izvajanja testa je 5 minut.

1. V prvem koraku meritve  odpremo vsa okna/vrata, ku-
rilna naprava običajno ne deluje, napa ter vsi ventilatorji so 
izključeni - merilnik beleži tlačno razliko nič. 

2. Nato vključimo kurilno napravo na maksimalno moč in 
istočasno vključimo vse obstoječe ventilatorje/nape. Okna 
in vrata še naprej pustimo odprta in merilnik še naprej kaže 
tlačno razliko nič.

3. V naslednjem koraku zapremo vsa okna in vrata, ku-
rilna naprava deluje še naprej na maksimalni moči in tako 
vzpostavimo najbolj neugodne razmere. Ventilatorji in 
nape delujejo. Počakamo ca. 30 sekund in preverimo padec 
tlaka, ki bi moral biti < 4 Pa (varne razmere).

4. Ponovno odpremo okna/vrata, kurilna naprava deluje 
na maksimalni moči. Ventilatorji  in nape delujejo. Počakamo 
ca. 30 sekund in merilnik ponovno beleži tlačno razliko nič.

V nadaljevanju ponovimo točki 3 in 4 in nato spet toč-
ko 3. 

Po končani meritvi meril-
nik zabeležene vrednosti pad-
cev tlaka izpiše v obliki grafa. 
Padec tlaka se mora nahajati v 
zelenem polju (< 4 Pa). 

V času izvajanja meritve 
moramo obvezno poskrbeti 
za lastno varnost in zato stal-
no kontrolirati prisotnost oglji-
kovega monoksida v prostoru 
– detektor MRU 400GD. 

Nobena kurilna naprava, ki zajema zrak iz prostora pa ne 
sme obratovati brez nameščenega fiksnega detektorja za 
smrtno nevaren ogljikov monoksid. Z letom 2017 je skladno 
»Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav« vgra-
dnja detektorja za ogljikov monoksid obvezna za vsa gospo-
dinjstva, kjer delujejo omenjene kurilne naprave. Detektor 
mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291. 

Zvone Vrhovec
MRU d. o. o., Ljubljana

MRU d.o.o. Zaloška cesta 147 
SI-1000 Ljubljana

041 606 594  
www.mru.si 



Več kot 30 let izkušenj in  
znanja na področju analize  
dimnih plinov

HITRO  HITRO  HITRO
NEVERJETNA AKCIJA V ČASU SEJMA MOS 2019

T: 02/ 78 06 430      I: www.iblo.si      E: povpraševanje@iblo.si
IBLO d.o.o., Vinarski trg 3,  
2250 Ptuj
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Geberit Acanto –  veliko elementov za 
veliko svobode pri oblikovanju

S kopalniško opremo Geberit Acanto lahko vsako ko-
palnico oblikujete skladno s svojimi željami, brez sklepanja 
kompromisov, ko pride do vprašanja uporabnosti. S širokim 
naborom izdelkov, ki združujejo različne oblike in dimenzije 
umivalnikov ter umivalnikov za kopalnice za goste, bidejev, 
WC školjk in WC školjk brez roba za lažje čiščenje, so ustva-
rili idealno ponudbo za vse okuse in izzive. 

Rešitve za najvišje zahteve kopalniških 
elementov:

Tehnologija Rimfree® - notranji del WC školjke je brez 
roba, kar zagotavlja lepši videz pa tudi močno olajša čiščenje.

Mehanizem QuickRelease – posebni tečaji na deski 
WC školjke omogočajo hitro in preprosto snemanje deske 
za še lažje vzdrževanje. 

Slim Rim umivalniki – vgradni umivalniki Acanto se z 
ozkimi robovi skoraj neopazno zlijejo s površino pohištva.

NOVO: GEBERIT ACANTO 
– KOPALNICE, KI SE 
PRILAGAJAJO VAM!

Kopalniška oprema Geberit 
Acanto – S širokim naborom 
elementov omogoča 
nešteto možnosti za opremo 
kopalnice, kot si jo želite.

Ste naveličani izbiranja med lepim videzom 
kopalniške opreme in uporabno vrednostjo 
opreme? Geberit ima odlično rešitev za vas. 
Vodilni inovator in ustvarjalec trendov na 
področju sanitarne tehnike, je svoj nabor 
izdelkov razširil s celostnimi kopalniškimi 
rešitvami. Različne serije kopalniške 
opreme nosijo različne funkcionalnosti, 
vse pa povezuje dovršeno oblikovanje 
in vrhunska funkcionalnost elementov. 
Geberit Acanto je ena izmed serij kopalniške 
opreme, ki v ospredje postavlja najvišji 
nivo udobja in širokim naborom elementov, 
kar omogoča različne kombinacije za 
oblikovanje kopalnice po meri, brez 
kompromisov pri funkcionalnostih. 
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Organske oblike – vse elemente odlikujejo mehki zavo-
ji in vitek obris, kar zadovoljuje zahteve po privlačni in mo-
derni opremi kopalnic.

Kopalniško pohištvo, ki se prilagaja vašim 
potrebam

Dodana vrednost kopalniškega pohištva Geberit Acanto 
so številne domiselne funkcije, ki omogočajo svobodo pri 
oblikovanju. Notranjost pohištva je povsem prilagodlji-
va – rešitve za shranjevanje ponujajo škatle za organizaci-
jo izvlečnih predalov in odložišča na notranjih straneh vrat.

Oblikovalci kopalniškega pohištva Geberit Acanto so po-
sebno pozornost posvetili izbiri kakovostnih materialov in 
površin, kot so steklo, kovina, lakirane površine ali les, hkrati 
pa so omogočili tudi individualno sestavo posamičnih vrst 
pohištva. Pri izbiri pohištva pa se lahko poigrate tudi z iz-

Brezčasno oblikovanje kopalnic Geberit Acanto
Nežen organski slog z jasnim geometrijskim obrisom za lah-
koten in vrhunski videz vseh kopalniških prostorov.

Kopalnica Geberit Acanto se prilagaja vašemu slogu
Izbirajte med številnimi elementi, načini shranjevanja, kako-
vostnimi materiali in barvnimi izvedbami. 

biro barv, saj so vsi elementi na voljo v štirih barvah – črni, 
lava, peščeno sivi in beli. Z izbiro podumivalniških omaric, 
visokih omaric, omar z ogledali in inovativnimi rešitvami za 
police so kopalnice Geberit Acanto izvrstna rešitev za vsa-
ko kopalnico.

Kopalnica Geberit Acanto nudi priročne 
možnosti shranjevanja

Kopalnica Geberit Acanto s številnimi rešitvami 
za shranjevanje

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

188 x 218 mm

1∕1

210 x 297 mm
+ 3mm dodatka 
za obrez

180 x 253 mm

naslovnica

celostranski oglas
(ovitek ali vložek)

celostranski 
oglas

v zrcalo revije:

1∕2
1∕2

1∕3

1∕4
1∕4

1∕3

180 x 130 mm 90 x 253 mm

180 x 85 mm

85 x 127 mm180 x 65 mm

180 x 30 mm

60 x 253 mm

polstranski 
oglas

pokončni
polstranski 
oglas

tretjina 
strani

pokončna
četrtina 
strani

četrtina 
strani

oglasna 
pasica

pokončna 
tretjina 
strani

D
im
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TOPLOTNE ČRPALKE

TOPLOTNE
ČRPALKE

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

brez
PM10

Ekonomično in čisto ogrevanje.



NAJ PADA DEŽ!
NAJUČINKOVITEJŠE ODVODNJAVANJE STREH

GEBERIT PLUVIA

Vtočnik Geberit Pluvia hitro in učinkovito odstranjuje vodo s strehe. 
Manjša poraba materiala in prostora kot pri običajnih sistemih je še 
razlog več, da se odločite za sistem Geberit Pluvia. Popolna tehnika,  
inovativni detajli in celovit servis. Tako Geberit glede varnosti in  
gospodarnosti že leta postavlja vedno nove standarde pri  
projektiranju. Zdaj z novim zapiralom z vrtljivim zapahom za lažjo  
montažo in vzdrževanje.
www.geberit.si/pluvia




