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Ogrevanje na sodoben na~in

C

ena nafte je neverjetno nizka, glede na to, da lahke nafte ve~ ni. Pri tem mislimo na vrtine
na kopnem, saj so tam podzemne zaloge `e mo~no na~ete.

Vrtanje v morju je bolj tvegano, zaradi
vrtalnih plo{~adi in potrebne tehnike pa
bo cena nafte v prihodnje zagotovo zrasla. Kljub takim napovedim, vseh sistemov
ogrevanja ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnej{i energent,
zato je potrebno vedno izbrati grelnik z
najvi{jim izkoristkom, ne glede na to, kaj
ga poganja, ali pa popolnoma preklopiti
na obnovljive vire. V vsakem primeru pa
je nujno najprej ~im bolj zmanj{ati porabo
energije stavbe, ki jo je potrebno ogreti.

Prvi ukrep - stavba
Var~no delovanje kateregakoli ogrevalnega sistema je mo`no samo takrat, ~e so
toplotne izgube stavbe majhne. Prvi korak
je vgradnja toplotne izolacije na vse obodne ploskve, za~nemo pa vedno s stropom
proti neogrevani podstrehi ali z vgradnjo
dodatne izolacije na stene mansarde, ~e
je podstreha naseljena. Naslednji korak je
vgradnja sodobnih oken in vrat, ki se dobro
upirajo prehodu toplote. Oba omenjena

koraka lahko izvajamo tudi postopoma,
stena za steno, okno za oknom, v ~asu
nekaj let, s ~imer razmeroma velik stro{ek
raztegnemo na dalj{e obdobje. Koristi
toplotne izolacije nato nadgradimo z zatesnjevanjem. ^e okna in vrata tesnijo, je
potrebno ugotoviti, ali se na drugih mestih
pojavljajo netesnosti, na primer med
razli~nimi sestavnimi deli hi{e. V vetrovni no~i bomo `e z dimno pali~ico na{li
netesnosti, ki se lahko nahajajo na najbolj
nenavadnih mestih, ob stiku dveh sten ali
ob elektri~ni vti~nici. Bolj sodoben pristop
omogo~a {e opazovanje s termokamero
ali tla~ni preizkus z ventilatorjem, ki ga
izvedejo med nadzorom tesnosti pasivnih
hi{. Lovljenje prepihov je zelo pomembno
tudi zaradi prepre~evanja pojava kondenza
in nato plesni, saj nenadzorovano strujanje
zraka hladi dele stavbe
Kljub sodobnim gradbenim in strojni{kim
prijemom, nekaterih netesnosti ni mo`no
prepre~iti. Zaradi tega var~ne in pasivne hi{e

nimajo vrat proti podstrehi ali prehoda v klet
iz stanovanjskega dela, saj jih {e ne znamo
trajno zatesniti. Zato na podstreho ali v klet
dostopajo od zunaj, iz balkona in iz vrta
na primer, ve~ina takih stavb pa kleti sploh
nima. Te stavbe pa imajo zato nadzorovano
prezra~evanje z vra~anjem energije, ki je
pogoj za doseganje visoke stopnje var~nosti.
Pri tem zajemajo toploto, ki jo oddajajo stanovalci, razsvetljava in druge hi{ne naprave,
saj z njo lahko pokrijejo vse toplotne potrebe, za povrh pa ogrejejo {e sanitarno vodo.
Obi~ajno so {e postavljene v ugoden polo`aj
za zajemanje energije sonca, zato je poraba
energije izjemno nizka.
Tak{ne var~ne stavbe v razli~nih izvedbah
bodo v bodo~e postale standardni izdelek,
enake pogoje pa bodo morale izpolnjevati
tudi vse nove javne zgradbe in drugi ve~ji
objekti. V EU stavbe porabijo 40% vse energije in oddajo 36% izpustov toplogrednih
plinov, zato je var~evalni potencial na tem
podro~ju res velik.
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Sodobni kotli na plin ali kurilno olje imajo viok izkoristek

Drugi ukrep - prehod na
nizkotemperaturno ogrevanje
Tak{na ogrevanja so zanimiva zlasti
zaradi tega, ker jih lahko poganja sonce,
vsi drugi energenti in celo odpadna toplota
stavbe. ^e se ogrevamo nizkotemperaturno so tudi toplotne izgube avtomatsko
manj{e. Lahko vgradimo talno, stensko ali
stropno ogrevanje, ki jih instaliramo v nove
in obstoje~e stavbe. Izbor sistemov je res
velik, zato je mo`no predelati skoraj vse
obstoje~e zgradbe. Ob novogradnji lahko
cevi talnega ogrevanja polo`imo v estrih,
s tem pa pridobimo toplotno vztrajnost, ki
zlasti v monta`nih hi{ah izjemno pove~a
ugodnej bivanja. Hi{a, ki ima stene iz
dobrih izolacijskih materialov ne more akumulirati toplote, zato s toploto v estrihu
premostimo no~no prekinitev ogrevanja,
brez da bi stanovalci to opazili.
Talno omogo~a {e enega najvi{jih
termi~nih ugodij in skoraj idealno temperaturno slojenje med tlemi in stropom
prostora. Temperatura tal je vedno ni`ja
od temperature povr{ine ko`e, zato je
sistem zdravstveno neopore~en. Zato talno
ogrevana tla na otip nikoli niso topla, ob
dotiku ugotovimo lahko le, da niso hladna.
Pri tem se celotna tla spremenijo v mla~en
radiator, ki prostora ne ogreva s kro`enjem
toplega zraka ampak samo s sevanjem, kar
je zelo ugodno.

Talno ogrevanje - priprava za mokri in suhi estrih

so preizku{eni in izjemno vzdr`ljivi, zato so
okvare skoraj izklju~ene. Tudi popravilo cevi
ni ni~ posebnega.

potrebno med najsodobnej{imi izdelki, ki
delujejo v nizkotemperaturnem obmo~ju in
so zaradi tega zelo u~inkoviti.

Tak{no ogrevanje pomanjkljivosti skoraj nima, razen vztrajnosti. [e najve~ja
je pove~anje {tevila ljudi v prostoru, kjer
lahko postane pretoplo in je potrebno
zra~enje. Tudi son~no sevanje skozi okno
doda vi{ek toplote, to pa lahko re{imo
z spu{~anjem rolet, dokler se sistem ne
uravnote`i. Talno je tudi edini sistem, s
katerim lahko uspe{no ogrevamo cerkve,
ogromne hale za monta`o letal ali odledimo nogometno igri{~e.

Sodobni kondenzacijski kotli poleg
toplote dimnih plinov prestre`ejo tudi
kondenzacijsko toploto vodne pare, ki
se nahaja v njih. Zaradi pojava kondenzata izlo~enega iz hladnih dimnih plinov
tak{ni kotli potrebujejo kislinsko odporen
dimnik, ki je lahko kerami~en ali izdelan iz nerjave~e plo~evine. Kondenzat je
potrebno prestre~i in ga razred~enega z
de`evnico spustiti v okolje. Zaradi preteklih dolo~il, ko je izkoristek kurilne naprave dolo~ala tudi kurilna vrednost goriva,
lahko kondenzacijski kotli na plin dosegajo izkoristke do 111% s plinom in 106%,
~e delujejo na kurilno olje. Izkoristek
tak{nega kotla je tem vi{ji, kolikor je ni`ja
temperatura predtoka, pri ~emer so stavbe
z nizkotemperaturnim ogrevanjem spet v
prednosti.

Grelniki na olje ali plin
^e ugotovimo, da bi bila popolna prenova sistema predraga, lahko samo z
zamenjavo grelnika dose`emo ob~utno
izbolj{anje. Za tiste, ki se previdno odlo~ajo
in `elijo ~im manj vlagati, sta plinski ali
oljni grelnik lahko zelo zanimiva. Izbrati je

Zrak v prostoru je zato lahko do 3°C
hladnej{i kot obi~ajno, prihranek energije zaradi tega pa lahko zna{a do 12%.
Temperatura predtoka zna{a najve~ 35°C,
to pa zlahka dose`emo s soncem, toplotno
~rpalko ali drugim virom. Materiali za cevi
Odli~na solarna kombinacija - fotovoltaika in termosolarni kolektorji
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in enostavna vgradnja, pomanjkljivost pa
zmanj{an u~inek, kadar temperatura zraka
pade pod ni~lo.
Razmerje med vlo`eno energijo za
pogon in pridobljeno toploto je grelno
{tevilo, ki ga ozna~ujejo s kratico COP. ^im
vi{je je to {tevilo, tem ve~ja je koristna razlika med vlo`eno elektriko za pogon kompresorja in izstopajo~o toploto iz ~rpalke.
Velja, da mora biti razmerje najmanj 1 proti
3, torej COP 3,0, ~e je ni`je, od vgradnje
ne bomo imeli nobenih koristi. Najbolj{e
toplotne ~rpalke dosegajo grelna {tevila
preko 4, kar je odvisno tudi od tega, od kje
zajemajo toploto.
Zemlja je odli~en vir toplote za toplotne ~rpalke

Sodobne oljne ali plinske enote so majhne, u~inkovite in delujejo zalo tiho, zato
je mo`na vgradnja tudi v bivalne prostore,
kadar druga re{itev ni mo`na. Tudi zrak za
zgorevanje zajemajo od zunaj, zato odpadejo vse skrbi povezane s prezra~evanjem ali
vgradnjo zra~nikov.

Kotli na polena, pelete ali sekance
Tudi na tem podro~ju je razvoj skokovito
napredoval, saj nekateri sodobni sistemi
omogo~ajo celo avtomatizirano nalaganje
polen. Prednost vseh takih enot je uporaba
obnovljivega vira, pomanjkljivost pa novi
predpisi o izpustu delcev PM 10, zaradi ~esar
bo na vse enote potrebno po~asi namestiti
dodatne filtre, ne glede na to ali delujejo na
sekance, pelete ali drva.
Kotli delujejo obi~ajno v visokotemperaturnem obmo~ju, temperatura vode
zna{a med 70 do 90°C, s ~imer proizvajalci
prepre~ijo nizkotemperaturno korozijo. Ta
je posledica kondenzacije dimnih plinov v
notranjosti kotla, saj me{anica vlage in saj
na~ne kotlovsko plo~evino. Zato morajo
kotli na polena vedno obratovati s polno
zmogljivostjo, saj le tako lahko delujejo z
visokim izkoristkom. Vi{ek toplote se med
delovanjem shranjuje v prigrajenem vodnem
akumulatorju toplote, vse to pa je navedeno tudi v predpisih za vgradnjo. V njih je
dolo~ena tudi velikost akumulatorja, ki je
odvisna od mo~i kotla. Akumulator deluje
kot bla`ilnik, ki toploto po~asi oddaja v
sistem tudi potem, ko so drva `e odgorela.
Najvi{ji izkoristek v tej skupini proizvodov
dosegajo vplinjevalni kotli, v katerih dimni
plini ki jih oddajajo gore~a polena, dogorevajo v posebni visokotemperaturni komori.

Sistemi na ogrevanje s poleni pa imajo eno
pomanjkljivost. Uporabnik mora biti telesno
sposoben, da drva prenese od skladi{~a do
kotla, ga nalo`i, po zaklju~enem odgorevanju pa o~isti in odstrani pepel. Nasledni dan
pa vse skupaj spet ponovi. Vendar je tak{no
ogrevanje lahko zelo poceni, zlasti za lastnike gozdov, saj lahko samo z gozdnimi ostanki, ki jih naberejo med ~i{~enjem gozda, brez
dodatnih stro{kov prebrodijo kurilno sezono.
Kotli na pelete in sekance so bolj
elasti~ni, saj lahko dovod kuriva natan~no
nadziramo, na~in delovanja pa prilagajamo
porabi toplote. Delovanje je popolnoma
avtomatizirano in varno, saj so vgrajeni sistemi temeljito preizku{eni. Take kotle lahko
vklju~ujemo tudi na daljavo ali s ~asovnim
programatorjem, saj imajo vgrajene sisteme
za v`ig kuriva.

Zelo udobne toplotne ~rpalke
Njihove glavne prednosti so, da delujejo
popolnoma samodejno, brez dimnika in
vseh stro{kov povezanih s tem, ter lahko
prostore ogrevajo pozimi in hladijo poleti.
So toplotni stroji, ki so sposobni toploto
nizkega nivoja dvigniti na uporaben nivo
za ogrevanje sanitarne vode in stavb.
Zajemajo toploto zraka, zemlje ali podtalnice, uporabna pa je tudi odpadna industrijska toplota. Tehni~no gledano delujejo na enak na~in kot hladilnik, le da je
funkcija v tem primeru obrnjena. Sistem je
zaprt, hladivo pa se pretaka v zaklju~enem
tokokrogu. Dale~ najvi{je izkoristke dosegajo sistemi, ki zajemajo toploto zemlje
ali podtalnice, saj sta ta dva vira toplote
vedno na razpolago, temperaturni nivo
pa je stalno vi{ji od 0°C. Prednost ~rpalk,
ki zajemajo toploto zraka sta nizka cena

V skupini tovrstnih izdelkov se nahajajo
specializirane toplotne ~rpalke, namenjene
samo ogrevanju sanitarne vode s toploto
okoli{kega zraka. Podobni izdelkih ve~jih
mo~i pa so primerni za ogrevanje stavb in
sanitarne vode. Slednje delimo {e na nizkotemperaturne, ki vodo ogrejejo do 40°C
in visokotemperaturne, ki dosegajo 65°C ali
ve~. Pri obeh je tehnika popolnoma enaka,
le hladivo je drugo. Toplotna ~rpalka je
u~inkovit toplotni stroj, ~e ga poganja {e
»zelena elektrika« pa ima v primerjavi z
drugimi generatorji toplote skoraj ni~eln
vpliv na okolje.

Zajemanje toplote sonca
Kljub vsem na{tetim ogrevalnim sistemom
pa je son~na energija edini vir, na katerega se
smemo nasloniti v prihodnosti. ^eprav so tudi
les, veter in energija valov posledica son~nega
sevanja, lahko na doma~em dvori{~u zelo
uspe{no zajamemo tudi njegov toplotni del.
Angle`i subvencionirajo postavitev termosolarnih sistemov, njihovo mo~ pa prera~unajo v
kilovate in dajejo uporabnikom enako podporo, kot jo dobivajo tisti s fotovoltaiko. Sodobni
vakuumski kolektorji dosegajo 80% opti~ni
izkoristek, in lahko na kvadratni meter sprejemnika prestre`ejo do 2400 Wh energije. S tem
se uvr{~ajo med naju~inkovitej{e naprave za
prestrezanje energije sonca.
Posebej u~inkovita je povezava toplotne
~rpalke s plo{~atimi termosolarnimi kolektorji. Pri tem kolektorje podhlajuje, s toploto visokega nivoja ogreva sanitarno vodo,
ves sistem pa zaradi tega deluje z zelo visokim izkoristkom. Prednost termosolarnih
sistemov je {e enostavnost, preglednost in
preizku{ena tehnika, s ~imer je zagotovljeno dolgoletno delovanje brez okvar. •
Tihec
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REAM d.o.o.
080 98 98 I www.ream.si

Dulc d.o.o.
07 33 747 20 I www.dulc.si
TOPLOZRA^NI SON^NI KOLEKTOR
ZA BREZPLA^NO PREZRA^EVANJE
IN DOGREVANJE PROSTORA

SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA
ZA NI^ENERGIJSKE OBJEKTE
Solinterra

T^ ZA PRIPRAVO OGREVALNE/
HLADILNE IN SANITARNE VODE
Mitsubishi Electric Ecodan Power Inverter

T^ ZA PRIPRAVO OGREVALNE/
HLADILNE IN SANITARNE VODE
Mitsubishi Electric Zubadan

Zunanje enote ECODAN POWER INVERTER
so najbolj primerne za delovanje pri zunanjih razmerah, kjer ni ekstremno nizkih
temperatur ali pa so primerne za uporabo
v var~nih oziroma nizkoenergijskih hi{ah
s talnim gretjem neodvisno od regije v
Sloveniji. Ecodan POWER INVERTER enote
z delovanjem do -20°C (naj{ibkej{i modeli
do -15°C), dosegajo izredno dobre energetske izkoristke COP v ogrevanju. Sistem
v kombinaciji z notranjo enoto hidrobox
oz. s kompaktno notranjo enoto z 200l
bojlerjem omogo~ajo pripravo sanitarno/
ogrevalne vode s temperaturo 55°C (brez
pomo~i elektri~nih grelcev) pri zunanji
temperaturi -10°C, kar dodatno prepri~a v
uporabo toplotne ~rpalke Power Inverter
za primarni vir ogrevanja.

Pri toplotnih ~rpalkah s tehnologijo
ZUBADAN gre za preverjeno tehnologijo,
ki je v kombinaciji z notranjimi enotami
za pripravo vode idealna re{itev za ve~ino
stanovanjskih objektov v Sloveniji. Enote
ZUBADAN odlikuje nizka poraba energije,
visoko grelno {tevilo COP, nezmanj{ana
ogrevalna mo~ delovanja pri zunanji
temperaturi -15°C s temperaturo ogrevalne vode 55°C ter delovanje pri ekstremno nizkih temperaturah, pri ~emer
je garantirana temperaturna meja pri
-28°C zunanje temperature. Zaradi nizke
{umnosti lahko zunanjo enoto namestimo
tudi v zelo gosto naseljena podro~ja, saj
je nemote~a za okolico, notranjo enoto pa
lahko po svojih `eljah namestimo kjerkoli
v bivalnem prostoru.

SolarVenti

Najsodobnej{i sistem, namenjen investitorjem ki `elijo zgraditi skoraj ni~energijski
objekt. Primarni vir energije je sonce.
Energijo sonca se skozi poletje shranjuje
pod objekt, v t. i. topli zemeljski zalogovnik. V zimskem ~asu se shranjena energija
izkori{~a za ogrevanje objekta. Sistem
dokazuje izredno velike prihranke energije
- pri velikih objektih prihranek zna{a tudi
do 90%, investicija se povrne `e v 5 letih.
Najve~ji objekt s sistemom Solinterra je
zgrajen v Novi gorici, dvoletno preizkusno
delovanje ka`e odli~ne rezultate. Sistem
lahko dopolnite s son~nimi PV celicami za
proizvodnjo lastne elektri~ne energije. Va{
objekt na ta na~in, `e danes, lahko postane popolnoma energetsko neodvisen.

d

Toplo-zra~ni solarni kolektor Solarventi
slu`i za prezra~evanje in dogrevanje
prostorov z vpihovanjem ogretega zraka s
pomo~jo son~ne energije. Ker ne potrebuje
priklopa na elektriko obratovalnih stro{kov
ni. Ventilator, ki se nahaja v kolektorju
presre`e elektriko iz fotovoltai~ne celice.
Topel zrak se skozi gibljivo alu cev (v
steni) vpihuje v notranjost hi{e. Ob tem
vpihani suh zrak razvla`uje in dogreva
prostor. Toplo-zra~ni solarni kolektor
Solarventi je zelo primeren za vgradnjo za
po~itni{ke hi{e, kletne prostore, po~itni{ke
objekte, kot tudi za stanovanjske prostore.
Monta`a je enostavna, garancija velja 5
let. Vra~ilna doba 3-7 let, odvisno od velikosti kolektorja.

d

Varme

Varme d.o.o.

0590 11 371 I www.varme.si
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SAMOSTOJNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE SANITARNE VODE IN PROSTOROV
MECATERM ARCTIQ in ARCTIQ EVI

TALNO OGREVANJE Z DESETLETNIM
JAMSTVOM NA ZADOVOLJSTVO
THERMOTECH

KOTLI NA PELETE ZA OGREVANJE SANITARNE
VODE IN OBJEKTA
VÄRMEBARONEN

Toplotne ~rpalke Mecaterm so samostojne toplotne ~rpalke
tipa monoblok in imajo vodno povezavo z notranjo enoto.
Ogrevajo tako objekte s talnim, kot tudi radiatorskim
ogrevanjem. Oba modela odlikuje inovativna VFC tehnologija, ki omogo~a delovanje toplotne ~rpalke brez uporabe
elektri~nega grelnika za dogrevanje. Notranje enote, ki so
na razpolago so tri, vsebujejo zalogovnik, sanitarna voda pa
se pripravlja sprotno s specialnim toplotnim prenosnikom,
ki ima pet priklopov in je pregrajen.
Toplotna ~rpalka ARCTIQ deluje do zunanje temperature
-15 stopinj C, ARCTIQ EVI pa do -25 stopinj C. Brez
uporabe elektri~nega grelca dosegajo 60/63 stopinj C
ogrevalne vode, kar zaradi konstantnega ogrevanja ve~
kot zadostuje tudi za radiatorsko ogrevanje. Kotlovnica
z vgrajeno Mecaterm toplotno ~rpalko je minimalisti~na
in ne zavzema veliko prostora. Za ve~ informacij obi{~ite
spletno stran www.varme.si ali www.mecaterm.si.

THERMOTECH je {vedsko podjetje in obenem najve~ji
dobavitelj opreme za talno ogrevanje v Skandinaviji.
Pri podjetju VARME d.o.o., kot generalnemu uvozniku
sistemov talnega ogrevanja THERMOTECH, pripravimo
vris poteka polaganja cevi v tlorise in izra~unamo
potrebne nastavitve pretokov talnega ogrevanja
po posameznih vejah. Na objekt dostavimo celoten
material in na~rte polaganja z nastavitvami, ob tem
pa zagotavljamo 10 letno jamstvo na zadovoljstvo in
enakomerno porazdelitev toplote po povr{ini.
Sistem talnega ogrevanja THERMOTECH lahko kombiniramo s toplotnimi ~rpalkami MECATERM ali drugimi
son~nimi sistemi THERMOTECH, kotli na pelete ali drva
VÄRMEBARONEN ter drugimi ogrevalnimi sistemi iz
Skandinavije.

Kotli na pelete VÄRMEBARONEN so visoko kvalitetni
kotli, ki imajo vgrajene inovativne peletne gorilnike
tipa VIKING BIO. Peletni gorilniki imajo svojo regulacijo,
nastavitve pa spreminjate preko barvnega zaslona na
dotik. Imajo samo~istilno funkcijo, ki omogo~a avtonomno delovanje tudi, ko nismo doma. Vrsta dodatne
opreme, ki je na razpolago, omogo~a tvorjenje celovitega
ogrevalnega sistema. Tako lahko izbirate med {tevilnimi
zalogovniki, bojlerji za sanitarno vodo, podajalci peletov
in zalogovniki za pelete.
Värmebaronen je v zadnjih letih na [vedskem prodal
ve~ deset tiso~ kotlov na pelete. Njihova {iroka paleta
izdelkov ponuja modele, ki ustrezajo vsem zahtevam. Ve~
lahko preverite na spletni strani www.varme.si.
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031 237 355 I www.inovateh.si

GORILNIKI NA PELETE ZA CENTRALNO ALI
TOPLOZRA^NO OGREVANJE PROSTOROV

PELETNI SISTEMI ZA CENTRALNO OGREVANJE
PROSTOROV

PELETNI SISTEM ZA TOPLOZRA^NO
OGREVANJE PROSTOROV

FENIX™ SPECIAL, OPTIMA in COMFORT (25-100 kW)

FENIX™ SPECIAL 28-45 kW

FENIX™ THERMOGEN 25 kW (do 100 kW)

Gorilniki na pelete Fenix™ so namenjeni predelavi obstoje~ih pe~i za centralno ali toplozra~no
ogrevanje prostorov. Gre za najbolj enostaven in
najcenej{i na~in prehoda na ogrevanje z lesnimi
peleti. Za zagotavljanje najoptimalnej{e re{itve za
vse vrste kotlov, lahko uporabnik izbira med modeli
Special, Comfort in Optima. Vsi gorilniki s svojimi
specifi~nimi karakteristikami zagotavljajo maksimalno prilagoditev obstoje~i pe~i in `eljam uporabnikov.

V primerih, ko va{a obstoje~a pe~ ni primerna za
predelavo na ogrevanje z lesnimi peleti, je re{itev
zamenjava celotnega sistema ogrevanja. Peletni
sistemi Fenix™ so dobavljivi v dveh velikostih in
sicer 7-28 kW in 20-45 kW. Primerni so za ogrevanje eno ali ve~stanovanjskih hi{. Sestavljeni so
iz ve~namenskega kotla, gorilnika na pelete ter
pripadajo~o opremo: transporter (pol`) in zalogovnikom za pelete.

Fenix™ Thermogen je toplozra~na pe~ na lesne pelete.
Primerna je za ogrevanje prostorov, ki niso opremljeni
s centralnim sistemom ogrevanja ali imajo visoke
strope, kot so delavnice, skladi{~a, rastlinjaki in razni
{otori. Z vpihovanjem toplega zraka poskrbite za
me{anje zraka in tako prepre~ite razslojevanje zra~nih
plasti, posledica pa so manj{e toplotne izgube ter
prijetnej{i ob~utek v prostoru.

Odlikujejo jih vrhunsko elektronsko krmiljenje in
dolga `ivljenska doba, uporabnik pa dobi mo`nost
monta`e tako na pe~i na trda goriva kot na specialne pe~i za kurilno olje. Na voljo so gorilniki z razponom mo~i od 25 do 100 kW (odvisno od modela).

Mo`ne so razli~ne konfiguracije, tako da se da sistem montirati v {e tako majhen prostor. Z izkoristki
nad 90% in emisijami dimnih plinov pod mejami,
dolo~enimi s standardom SIST EN 303-5 je peletni
sistem 7-28 kW upravi~en do nepovratnih finan~nih
spodbud Eko sklada, ko so ta na voljo.

Nuvision d.o.o.

Pe~ se dobavi v enem kosu, je kompaktnih dimenzij in
ne potrebuje nobenih dodatnih in{talacij za monta`o.
Vse kar potrebujete je enostaven odvod za dimne
pline, kar se da po navadi re{iti brez ve~jih problemov. Pe~i so serijsko na voljo za mo~i do 25 kW, po
naro~ilu pa so dobavljive tudi ve~je mo~i (do 100 kW).

041 886 484 I www.nuvision.si

ELEKTRI^NO TALNO OGREVANJE - GRELNE
PREPROGE

EKO TERMODYNAMIC PANELI ZA
VE^NAMENSKO OGREVANJE PROSTOROV

INFRARDE^I HVH PANELI

Elektri~no talno ogrevanje ima veliko prednosti
pred klasi~nim talnim ogrevanjem; je povsem brez
vzdr`evanja, investicija je nizka, sistem je idealen za
adaptacije, porazdelitev toplote je po celotni ogrevalni povr{ini enakomerna, sistem pa je primeren za
ve~ino pohodnih povr{in. Grelne preproge se polagajo
na estrih, finalna talna obloga pa je lahko keramika,
granit, in podobni materiali . Grelno preprogo je pred
polaganjem finalne talne obloge potrebno najprej
zaliti v (samorazlivno) izravnalno maso ali premazati
z ustreznim lepilom. Ker je debelina grelnih kablov le
4 mm, se bo kon~na vi{ina tal le malenkost pove~ala.
Obvezno priporo~amo da so estrihi primero izolirani,
da toplota ne uhaja navzdol.

Prvi globalno z termodinami~no regulacijo. Edinstvena
tehnologija panela omogo~a visoke prihranke pri porabi
elektri~ne energije, saj je IR panel opremljen s patentiranim grelec s termodinami~no regulacijo, ki omogo~a do
30% ni`jo porabo kot klasi~ni paneli. EKO Termodynamic
7+ je edinstven produkt na trgu s to tehnologijo. EKO
Termodynamic 7+ je namenjen za ogrevanje vseh vrst
prostorov in za ljudi, ki si `elijo dolgoro~no zni`ati porabo
elektri~ne energije in v svoj prostor umestiti estetski videz
panela. IR ogrevanje spada med u~inkovite in trajnostne
sisteme ogrevanja, inteligentni nadzor vam omogo~a
nadzor povr{inske temperature med delovanjem.
Zagotovljena je do 30% manj{a poraba elektri~ne energije, investicijski stro{ki pa so relativno nizki v primerjavi z
drugimi sistemi ogrevanja.

Infrarde~e plo{~e HVH (IR paneli) so obdelane s posebno povr{insko toplotno obdelavo – t.i.Thermocrystal in
Thermoquarz kamni, zato HVH paneli nudijo kar 15%
ve~jo sevalno mo~. Zunanja Thermocrystal povr{ina
je izdelana na osnovi kremenovih kristalov, ki na prvi
pogled deluje kot zrnata povr{ina plo{~e in pripomore
k bistveno bolj{emu sevanju. Panel s tem, v primerjavi
z gladko povr{ino IR panelov enakih dimenzij, pridobi
2,5-krat ve~jo povr{ino za prenos IR sevanja v prostor.
Ti specifi~ni IR paneli omogo~ajo doseg IR `arkov v
prostor celo do 6 metrov in u~inkovito segrevajo velike prostore. Enakomerno ogreti predmeti posledi~no
pomenijo ni`jo porabo el. energije.
Za ve~ informacij pi{ite na info@nuvision.si.
Akcija v septembru -15%.
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Tersus d.o.o.

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE
Toplotna ^rpalka Atlantic –
MODEL: Alfea Excellia Duo, 11.2 kW

01 2573 256 I www.tersus.si
TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE

T^ Alfea Excellia je namenjena za radiatorsko in talno
ogrevanje prostorov. Je zunanje invertersko gnana
toplotna ~rpalka, trifazna High Power enota ji omogo~a
edinstven sistem vbrizga hladiva v kompresor. Deluje
izredno u~inkovito in v {irokem temperaturnem razponu.
Pri temp. -20°C {e vedno ogreva vodo do +60°C brez
uporabe dodatnih elektri~nih grelcev. Dose`e edinstven
letni koeficient u~inkovitosti (COP); primer T^ Alfea
EXCELLIA DUO (model 11 kW) COP: 4.3. Notranja enota
DUO je dobavljiva z 190l bojlerjem za sanitarno vodo,
kakor tudi brez njega. Serijsko je vgrajena vremensko
vodena regulacija, mo`na je dodatna oprema (sobni termostati, brez`i~ne in `i~ne sobne krmilne enote, nadzor
preko web serverja). Sistem ne potrebuje glikola. Meniji
na notranjih enotah so v slovenskem jeziku.

Toplotna ~rpalka SANDEN AquaEco2 Max

Kotel z gorilcem na Pelete BIAWAR Pellux 100

T^ SANDEN AquaEco2 Max je edinstven sistem ogrevanja sanitarne vode in centralnega ogrevanja (Eco Cute
inovativna tehnologija) s hladilnim plinom CO2; naravnim
hladivom, ki je negorljiv in povsem ekolo{ki. Brez te`av
dosega temp. vode na izstopu med 65 °C do 90 °C ob
COP med 3.5 – 4. U~inkovito ogreva ve~je koli~ine sanitarne vode (do 1200 l/65 °C). Odli~na je za ogrevanje in
priprave sanitarne vode za stanovanja, hi{e, restavracije,
frizerske salone... Termodinami~ne lastnosti hladilnega
plina CO2 zagotavljajo odli~ne izkoristke tudi pri vi{jih
izstopnih temp. Ima vgrajeno invertersko regulacijo, s
samo 40 dB hrupnosti je ena najti{jih T^ na trgu. Ne
potrebuje zunanje enote, postavimo jo v prostor in naredimo preboj stene. Dose`e izredno u~inkovito odtaljevanje z vro~im plinom (manj kot 2 min) in omogo~a 4 x
hitrej{e ogrevanje kot sistemi s standardnim hladivom.

Kotel na pelete BIAWAR Pellux 100 nadome{~a sisteme
z letno porabo kurilnega olja do 5000 l. Izgorevalna
komora je name{~ena v spodnjem delu kotla s posodo
za pepel. Kotel ohranja visok izkoristek zahvaljujo~ vertikalni konvekciji izgorevanja in avtomatskemu ~i{~enju
gorilca za pelete. Kuri{~e in izgorevalna komora zahtevata minimalno vzdr`evanje, tubolatorji pa so opremljeni z motornim pogonom za avtomatsko ~i{~enje.
Visok izkoristek in odli~na zasnova kotla se odra`ata
v izredno majhnih koli~inah pepela. Nizka vi{ina kotla
omogo~a vgradnjo v prostore z nizkim stropom. Kotel
je opremljen z vremensko regulacijo za avtomatsko
delovanje, ter omejevalnikom dimnih plinov. Omogo~a
priklop regulacije me{alnega ventila in lambda sonde
(senzor kisika). Spoznajte skandinavsko tehnologijo z
odli~nim razmerjem kvaliteta – cena.

Airabela d.o.o.
08 20 53 025 I www.airabela.si
TOPLOTNA ^RPALKA
NAMENJENA ZA ZAMENJAVO
POTRATNEGA PLINSKEGA KOTLA
Hibridna T^ Daikin Altherma; EVLQ08CV3 (zunanja enota T^), EHYHBH08AV3 (notranja enota
T^), EHYKOMB33AA (plinski kondenzacijski kotel)

PELETNI SISTEMI ZA CENTRALNO
OGREVANJE PROSTOROV

TOPLOTNA ^RPALKA IDEALNA ZA
NOVOGRADNJE Z ZELO MALO
PROSTORA
nizkotemperaturna Daikin
Altherma monoblok

Zunanja enota

Zunanja enota, vse v enem

Hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma
je popolna kombinacija visoko kakovostne toplotne ~rpalke zrak-voda in
naju~inkovitej{ega plinskega kondenzacijskega kotla. Namenjena je predvsem
uporabnikom, ki `elijo zamenjati potraten
plinski kotel ter tako prihraniti pri ogrevalnih stro{kih. Ker imamo dve tehnologiji
zdru`eni v eno enoto in dva energenta (elektrika + plin), enota samodejno prera~unava
glede na ceno energentov, glede na zunanjo
temperaturo in glede na toplotne potrebe
objekta, s katerim energentom je v danih
pogojih najcenej{e ogrevanje objekta. Klju~
do velikih prihrankov je torej prilagodljivost, ki jo hibridna toplotna ~rpalka Daikin
Altherma nudi uporabniku.

Nova monoblok toplotna ~rpalka Daikin
Altherma je na voljo z mo~ema 5kW in
7kW, tako da predstavlja logi~no izbiro za
domove, kjer ni na voljo veliko prostora za
namestitev ogrevalnega sistema. ^rpalka
ponuja »vse-v-enem« v zunanji enoti (torej
nima notranje enote), ki je dovolj majhna,
da se jo lahko vgradi skoraj povsod, tudi
pod okensko polico. Njena glavna prednost
je zelo preprosta vgradnja, saj ima zaprt
freonski tokokrog, zato ni potrebe po delu s
hladilnim sredstvom in ne potrebuje zagona s strani poobla{~ene osebe za rokovanje
z F-plini. Ostale prednosti so {e visoka
u~inkovitost (SCOP do 4,39), delovanje do
-25°C zunanje temperature, najmanj{a
prostornina in{talacije na trgu ter hiter in
enostaven zagon.

Not. enota in plinski kondenz. kotel

Atlas Trading d.o.o.
03 425 54 00 I www.atlas-trading.si
TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE PROSTOROV

TOPLOTNA ^RPALKA
ZA SANITARNO VODO

THERMIA ATEC 6-18kW

VESTTHERM VT 3131 ECO

Toplotna ~rpalka Thermia Atec nudi
investitorju zanesljivo in dolgoro~no
ekonomi~no re{itev ogrevanja, hlajenja ter
priprave tople vode. Je preizku{en sistem z
zelo velikim {tevilom instalacij v Sloveniji,
od katerih je najve~ zahtevnih, slabo
izoliranih objektov. Ker se zavedamo, da
je kakovosten izdelek zgolj pogoj za dober
sistem, najve~ pa je odvisno od izvedbe,
nudimo kupcu storitev na klju~, od svetovanja do izvedbe vseh del ter poprodajnih
storitev, vklju~no s 5-letno garancijo ter
24-h on-line podporo preko interneta. Vse
toplotne ~rpalke Thermia so namre~ serijsko priklju~ene na stre`nik Thermia On-line
(brezpla~na storitev v oblaku). Vse toplotne
~rpalke Thermia so izdelane v Arviki ([vedska), v tovarni z 90-letnimi izku{njami v
ogrevanju in 40-letno tradicijo proizvodnje
toplotnih ~rpalk. Toplotno ~rpalko Thermia
spremlja 5-letna garancija in zagotovljen
odziven servis z lastno servisno slu`bo
slovenskega distributerja.

Toplotna ~rpalka Vesttherm izkori{~a energijo zraka za ogrevanje sanitarne vode in
je namenjena pokritju potrebe povpre~ne
dru`ine po topli vodi skozi celo leto. Novi
model VT3131/32 ECO vsebuje napredno
tehnologijo in kakovostne komponente,
zasnova in izdelava sta dovr{eni do potankosti. Dosega najvi{ji standard energijske
u~inkovitosti, je energijsko var~en in
omogo~a prihranek do 70% stro{kov za
pripravo tople sanitarne vode. Vse toplotne ~rpalke Vesttherm so proizvedene na
Danskem (Esbjerg), v tovarni s 40-letno
tradicijo proizvodnje toplotnih ~rpalk za
pripravo tople sanitarne vode. Je eden
najve~jih proizvajalcev na evropskem trgu
in vodja tehnolo{kega razvoja sanitarnih
toplotnih ~rpalk na Danskem. Toplotno
~rpalko Vesttherm spremlja 3-letna garancija in zagotovljen odziven servis z lastno
servisno slu`bo slovenskega distributerja.

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
Orca Energija d.o.o.
02 320 71 80 I si.coolwex.com

Gorenje d.d., Ogrevalni sistemi
080 48 48 I www.gorenje.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE SANITARNE VODE

Orca Exclusive Duo 200 / 300 (4-8 / 8-16 / 23)

Orca ZEUS ZSW 230 / 300 (0 / 1 / 2)

Toplotna ~rpalka Orca Exclusive DUO zagotavlja uporabnikom u~inkovito re{itev pri
ogrevanju prostorov in sanitarne vode ter je
primerna tudi za radiatorsko ogrevanje. Na
voljo je v dveh izvedbah – manj{i, 200-litrski,
in ve~ji, 300-litrski – in s tem zagotavlja,
da tople vode ne bo zmanjkalo. Mo`nosti
upravljanja ~rpalke preko spleta in bivalentnega ogrevanja sta idealni re{itvi za vse, ki
`elijo od svoje toplotne ~rpalke le najbolj{e.
Produkt je v celoti proizveden v Sloveniji iz
najkvalitetnej{ih komponent dostopnih na
evropskem trgu, kar dokazuje tudi popolna
proizvajal~eva 5-letna garancija in certifikati
strokovnih evropskih institucij. Storitev na
klju~ – od svetovanja do izvedbe – pa dodano vrednost {e pove~a.
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Orca Zeus ZSW je idealna re{itev, kadar
je prostor omejen. Kljub temu da zasede
malo prostora, dosega zavidljiv izkoristek
energije in odli~no delovanje tudi v mrazu.
Povrhu vsega pa deluje {e izjemno tiho in
predstavlja stro{kovno u~inkovito re{itev,
saj ob relativno nizki investiciji zni`a
stro{ke ogrevanja sanitarne vode tudi do
75 %. Odli~ne grelne lastnosti dopolnjujeta dve velikosti zalogovnika za vodo
– 230-litrski in 300-litrski – ter simpati~no
oblikovanje, voden zrak in preprosta
regulacija. Produkt je v celoti proizveden v
Sloveniji, njegovo kakovost pa potrjuje tudi
popolna 5-letna proizvajal~eva garancija.
Odzivna servisna slu`ba je na voljo po vsej
Sloveniji.

T^ ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN
SANITARNO VODO
Tip: zrak-voda
Model: Aerogor ECO Inverter 13 A

T^ ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN
SANITARNO VODO
Tip: zrak-voda
Model: Aerogor Compact 16 W

Toplotna ~rpalka Gorenje Aerogor ECO
Inverter 13 A je optimalna za novogradnje
in nizko energijsko hi{e, tudi do 70%
prihranki, zadostuje subvenciji EKO sklada,
1.000 €. DC Inverter kompresor omogo~a
optimalno prilagoditev potrebi po toploti
ali hlajenju, nizki obratovalni stro{ke zaradi
visokega COP od 4.0 do 4.7, merjeno po standardu EN 14511 (A7/W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 55°C omogo~a
vgradnjo toplotne ~rpalke tudi v sisteme z
radiatorskim ogrevanjem. Napredna vremensko vodena regulacijska enota omogo~a
povezavo solarnih panelov. Omogo~a tudi
delovanje v bivalentnih sistemih. Vgrajene
ima preizku{ene komponente; Panasonic DC
Inverter kompresor, {vedski SWEP toplotni
izmenjevalec na vodni strani, Grundfos
obto~na ~rpalka – energijski razred A. Deluje
v temp. obmo~ju od –25 °C do +45 °C.

Toplotna ~rpalka Aerogor Compact 16
W je primerna za nove in obnovljene
objekte (200 - 250 m2), z vra~ilno
dobo od 3 do 7 let. Zadostuje subvenciji
EKO sklada, 1.000 €. Zmerjen je odli~en
COP, do 4.9; po standardu EN 14511 (A7/
W35). Maksimalna temperatura ogrevalne
vode do 60°C, omogo~a vgradnjo T^ tudi
v sisteme z radiatorskim ogrevanjem.
Napredna regulacijska enota Siemens RVS
21 omogo~a regulacijo ve~ ogrevalnih
krogov, vremensko vodeno regulacijo, ter
regulacijo hlajenja, tudi ogrevanje bazena, solarnih panelov, ipd. Vgrajene ima
preizku{ene komponente; Copeland Scroll
ZH kompresor, {vedski SWEP toplotni
izmenjevalec na vodni strani, Grundfos
obto~no ~rpalko – energijski razred A,
serijsko vgrajen 3 – potni preklopni ventil.
Deluje pri pogojih od –20°C do +40°C.

EKODOM skupina d.o.o.

080 19 29

I www.ekodom.si

PANELI ZA OGREVANJE GOSTINSKIH
OBJEKTOV, JAVNIH POVR[IN, ZIMSKIH VRTOV
IN STEKLENJAKOV

PANELI ZA OGREVANJE INDUSTRIJSKIH
OBJEKTOV

PANELI ZA HI[NO OGREVANJE

Skupina IR ogrevalnih produktov, ki so posebej zasnovani tako, da s svojim na~inom delovanja kar najbli`je
poustvarijo naravno ogrevalno klimo. Tako zagotovijo
homogeniziran toplotni ambient tudi na prostem - npr.
terasa - ali v zahtevnej{ih objektih, kot npr. rastlinjaki. Zelo priporo~ljivo je ogrevanje v rastlinjakih, ki z
naprednim krmiljenjem in nadzorovanim segrevanjem
zemlje omogo~i vegetaciji idealno mikroklimo in s
tem opazno pove~anje pridelka. Idealno je za terase,
predvsem z Sunboks Power iQ, ki omogo~ajo t.i. pulzno
{irinsko modulacijo in ~asovno krmiljenje. S pestrim
naborom produktov tako lahko zagotovimo npr.:
podalj{anje sezone gostinske dejavnosti na prostem, ali
simuliramo toplej{e klimatske pogoje ter ve~ji pridelek
v rastlinjakih.

Sistemske IR ogrevalne re{itve, ki so projektirane in
optimizirane za vsako situacijo in naro~nika posebej.
Iz bogatega izbora IR produktov lahko zagotovimo
unikatne in u~inkovite ogrevalne re{itve, ki v prvi
vrsti zmanj{ujejo stro{ke, obenem pa tudi ob~utno
izbolj{ajo klimatske pogoje v prostorih. Idealno je za
poslovne prostore in predvsem neizolirana skladi{~a
z visokimi stropovi, kjer se lokalno in ~asovno lahko
omeji ~as ogrevanja. Redwellova svetovna inovacija,
zmagovalka Red dot 2015 in prejemnica {tevilnih svetovnih nagrad je v tem segmentu razred zase.

Poleg zagotavljanja vi{jega toplotnega udobja, nudijo IR
ogrevalni produkti tudi izjemen nabor oblikovnih izvedb.
Grelna telesa tako niso ve~ oblikovni tujek v prostoru,
temve~ lahko celo prispevajo k bolj{i podobi ambienta.
Izbirate namre~ lahko med ve~ kot 15 najpresti`nej{imi,
preverjenimi in inovativnimi blagovnimi znamkami z ve~
kot 150 razli~nimi oblikami. Zaradi enostavne vgradnje
IR produktov lahko opremljate vsak prostor posebej, kar
tudi olaj{a investicijo ter prehod na nov na~in ogrevanja.
Ogrevanje z IR paneli priporo~amo vsem, ki `elite zmanj{ati
stro{ke ogrevanja, imeti maksimalno udobje, zagotoviti
zdravo mikroklimo, ter pozabiti na stro{ke vzdr`evanja. IR
ogrevanje nadvse priporo~amo novogradnjam. Pri obstoje~ih
objektih pa je IR ogrevanje idealno za lastnike velikih hi{, ki
ne uporabljajo vseh prostorov, {e posebno za starej{e ljudi in
invalide. Cena: od 129,00 eur + ddv naprej.

Za nasvet strokovnjaka pi{ite na info@ekodom.si

Zastopamo: Redwell, Sunboks, Vitalheizung, Heatscope, Celsius, Fahrenheit, JH Heater, Sunjoy, Infrapower, Welltherm, Redpur, Epan, Irtop, Etop,

Najve~ja izbira IR ogrevanja na enem mestu v Evropi.

I

www.irpoint.com
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Kovintrade d.d. Celje

03 42 88 604, 03 42 88 602

I www.buderus.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE
IN PRIPRAVO SANITARNE VODE
Buderus Logatherm WPL AR

UPLINJEVALNI KOTEL NA POLENA ZA
OGREVANJE IN PRIPRAVO SANITARNE VODE
ABC DELTA »Touch«

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL S
TOPLOTNO ^RPALKO ZA SANITARNO VODO
Buderus Logamax plus GB 072,
Logatherm WPT 270 I-S

Dvignite energetski standard va{ega doma na najvi{ji
nivo. Toplota ~rpalka WPL AR z najvi{jim COP 5,1 (A7/
W35) na evropskem trgu, bo poskrbela za popolno
udobje va{ega doma, saj vas bo pozimi grela poleti
pa hladila. Enostavno upravljanje in najnovej{a regulacijska tehnika z vgrajenim vmesnikom za internet,
vam bo zagotavljala preprosto upravljanje in spletno
nadzorovanje naprave neposredno preko va{ega pametnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika. Toplotne
~rpalke WPL AR so narejene po va{i meri, saj jih lahko
z razli~nimi sistemskimi re{itvami uporabljate na ve~
na~inov (monoenergetske, bivalentne in kompaktne
enote v obliki stolpa z vgrajenim bojlerjem). Ustrezajo
vsem predpisom za povrnitev nepovratnih sredstev.

Ko je tehnologija premi{ljena do najmanj{e potankosti
postane ogrevanje s poleni pravi u`itek. S kotlom
Delta boste energent popolnoma izkoristili, imeli manj
dnevnih nalaganj in si zagotovili popolno udobje. In
kaj je {e najlep{e! V svoj dom boste vnesli doma~nost
in ~arobnost ognja, kotel upravljali preko najnovej{e
regulacije z zaslonom na dotik in sistem nadzorovali
preko pametnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika.
Velik nalagalni prostor in vrata vam zagotavljata enostavno ~i{~enje in nalaganje polen tudi do 0,5m. Vrata
je mo`no odpirati levo ali desno. Kotel Delta z izkoristkom nad 90% zagotavlja do 40% manj{o porabo polen
glede na starej{e sisteme ogrevanja.

Stenski plinski kondenzacijski
kotel GB 072 v kombinaciji s
toplotno ~rpalko WPT 270 I-S
za pripravo sanitarne vode, vam nudita vse tisto, kar potrebujete za perfektno ogrevanje svoje hi{e. Najsodobnej{a
kondenzacijska tehnika vam zagotavlja optimalno energijsko u~inkovitost, toplotna ~rpalka pa vas razvaja z obiljem
sanitarne vode. Kompaktna izvedba je prava re{itev tudi
takrat, kadar ste na tesnem s prostorom. Popolno izgorevanje energenta, skrbi za var~no, zanesljivo in u~inkovito
ogrevanje ter ~isto okolje. Z Buderus opremo si ne zagotovite samo prijetno toplega doma, temve~ tudi prijeten
ob~utek zanesljivega servisa iz ene roke. En sistem, ena
kontaktna oseba, ena hitra re{itev, ne glede na to kje `ivite.

Ustreza vsem predpisom za povrnitev nepovratnih sredstev.

NIX d.o.o.
01 563 42 10 I www.nix.si
TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOSHIBA ESTIA 4
HWS-1404H8-E/HWS-1404WHT6-E

Innova eHPoca 3v1

ESTIA toplotne ~rpalke zrak-voda, so
namenjene pripravi tople sanitarne vode,
za ogrevanje hi{e, kakor tudi za hlajenje
hi{e; za ta proces izkori{~a energijo zunanjega zraka. So cenovno zelo ugodne, ter
okolju prijazne. V primerjavi z drugimi
sistemi toplotnih ~rpalk so nabavni stro{ki
izredno nizki. Ni posebnih zahtev glede
izvedbe in{talacije (zemeljskih del, globokih izkopavanj). Idealna je za vgradnjo v
individualne in vrstne hi{e, v ve~je stavbe,
v novogradnje in za vgradnjo pri sanaciji
starih zgradb. Poleg tega se lahko kombinira z obstoje~imi ogrevalnimi sistemi
(olje, plin, peleti itd.) U~inkovitosti, ki
jih dosega ESTIA so na najvi{ji stopnji.
Mo`nost subvencije Eko sklada.

Toplotna ~rpalka INNOVA 3v1 omogo~a
ogrevanje pozimi, hlajenje poleti in pripravo
tople sanitarne vode. Vklju~uje dodatno
elektronsko obto~no ~rpalko, kar zagotavlja
visoko zanesljivost. Mo`na je priklju~itev
solarnih konvektorjev, kakor tudi `e
obstoje~ega sistema ogrevanja. Vklju~uje
8 enot z grelno kapaciteto od 7 kW do
23,6 kW. Mo`na izvedba notranje enote z
vgrajenim 200 l hranilnikom sanitarne vode.
Elektronska kontrola se lahko pove`e preko
web serverja na PC, tablico ali pametni
telefon. Sistem lahko preprosto upravljamo
preko Internet Explorerja ali drugega brskalnika. Toplotna ~rpalka eHPoca DC inverter
ima velik izkoristek ( COP ) tudi pri nizkih
zunanjih temperaturah. Mo`nost subvencije
Eko sklada.

HERZ d.d.
01 896 2 165 I www.herz.si
KOTEL NA POLENA
PELLETFIRE

Kotel HERZ
Pelletfire zdru`uje
najbolj{e kar
potrebujete
– uplinjevalni
kotel za cenovno
ugodno kurjenje in
peletni modul za
avtomatsko delovanje, kadar zaradi
odsotnosti ne moremo uporabiti polen.
Uplinjevalni del kotla odlikuje inovativno
zasnovana 2 vrtin~na zgorevalna komora
iz trajnostno termi~no vzdr`ljivega materiala - termi~ne keramike. Rezultat unikatne
zasnove zgorevalne komore so zgorevanje
z visokimi izkoristki in odli~ne emisijske
vrednosti zgorevanja ter izredna trajnost
zgorevalne komore. Peletni modul odlikuje
zanesljivo delovanje in udobje. Zasnova
gorilnika z izrednim izgorevanjem, visokimi
izkoristki ter patentirano samoo~i{~evalno
zgorevalno re{etko, je identi~na kot jo
uporabljamo v na{em kotlu na pelete.
Izmenjevalnik toplote je enoten za oba dela
kotla, kar poenostavi uporabo za stranko
z enim priklopom na ogrevalno in{talacijo
in dimnik. Regulacija T-Control poskrbi za
re{evanje vseh zahtev povezanih z regulacijo ogrevanja, delovanjem gorilnika, kjer
gorilnik prilagaja mo~ trenutnim potrebam
po ogrevanju in daljinski nadzor preko
pametnega telefona ali ra~unalnika.

PELETNI KOTEL
PELLETSTAR

Kotel HERZ Pellestar je kotel, ki ga odlikujeta zanesljivo delovanje in komfortnost v
delovanju. Omenjeno kotel HERZ Pelletstar
dose`e z zasnovo gorilnika katerega odlikujejo izredno dobre emisijske vrednosti
in izkoristki ter patentirana zgorevalna
re{etka, ki se sama mehansko ~isti,
izmenjevalnikom toplote z avtomati~nim
~i{~enjem ter na ta na~in zagotavljanjem
konstantno dobrega prenosa toplote
na ogrevalni medij ter delovanju skozi
celotno kurilno sezono brez potrebe po
rednem servisnem vzdr`evanju. Regulacija
T-control poskrbi za re{evanje vseh zahtev
povezanih z regulacijo ogrevanja, delovanjem gorilnika, kjer gorilnik prilagaja mo~
trenutnim potrebam po ogrevanju ter tudi
daljinski nadzor preko pametnega telefona
ali ra~unalnika.

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
VITANEST d.o.o.
080 19 59 I www.vitanest.si
TOPLOTNE ^RPALKE ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC ponuja inverterske toplotne ~rpalke zrak-voda v deljeni izvedbi,
sestavljene iz notranje enote za pripravo vode in zunanje enote. Izjemno u~inkovite subvencionira tudi EKO SKLAD.
Na izbiro sta dve seriji zunanjih enot: ECODAN in ZUBADAN ter dve seriji kompaktnih
notranjih enot: CYLINDER UNIT in HYDRO BOX. Na voljo so razli~ne kombinacije za
razli~ne potrebe uporabnika v razponu od 4 do 23 kW ogrevalne mo~i. Na razpolago so
tudi sistemi s hlajenjem v poletnem ~asu.
Proizvajalec je izjemno zanesljivo in u~inkovito delovanje ZUBADAN serije zagotovil z uporabo posebne tehnologije z edinstvenim sistemom »Flash injection«, ki ohranja nominalno
mo~ gretja do -15°C zunanje temperature, ogreva pa vse do – 28 °C zunanje temperature.
Vse notranje enote so enostavne za namestitev. Notranja vodna enota z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode je visoka le 1,6 metra, volumen rezervoarja je 200 l. Notranja
vodna enota brez rezervoarja meri le 800 V x 530 [ x 360 G mm. Izbira razli~nih zunanjih
in notranjih enot z rezervoarjem sanitarne vode ali brez je odvisna od potreb uporabnika.
Ve~ na www.vitanest.si

Viessmann d.o.o.
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DINES d.o.o.
01 438 39 15 I www.dines.si
TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE PROSTOROV
Fujitsu Waterstage HIGHPOWER
– 11, 14, 16 kW

TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE PROSTOROV
Fujitsu Waterstage COMFORT –
4.5, 6, 7.5 in 10 kW

Notranja enota z integriranim 190 l
sanitarnim bojlerjem ali brez. Edinstvena
tehnologija notranje enote s protito~nim
koaksialnim izmenjevalnikom toplote
omogo~a ogrevanje bivalnih in poslovnih
prostorov tudi do zunanje temperature
-25°C. Zaradi odli~nih karakteristik
primerna za radiatorske sisteme. V
kompletu s kompatibilno zunanjo enoto
toplotne mo~i 11, 14, ali 16 kW je Fujitsu
Waterstage energijsko u~inkovit vir ogrevanja, ki dosega ogrevalne temperature
do 60°C brez pomo~i grelcev. Visok letni
izkoristek. Letni stro{ek ogrevanja lahko
zmanj{ate tudi za ve~ kot polovico. Za
doseganje najbolj{ih rezultatov skrbi
visoko zmogljiva Siemens-ova ogrevalna
regulacija. Uporabniku prijazen programski vmesnik Siemens omogo~a enostavno
upravljanje. Garancija: 3 leta.

Notranja enota z integriranim 190 l
sanitarnim bojlerjem ali brez. Edinstvena
tehnologija notranje enote s protito~nim
koaksialnim izmenjevalnikom toplote
omogo~a ogrevanje bivalnih in poslovnih
prostorov tudi do zunanje temperature
-20°C. V kompletu s kompatibilno zunanjo enoto toplotne mo~i 11, 14, ali 16 kW
je Fujitsu Waterstage energijsko u~inkovit
vir ogrevanja, ki dose`e ogrevalne temperature do 55°C brez pomo~i grelcev. Visok
letni izkoristek. Letni stro{ek ogrevanja
lahko zmanj{ate tudi za ve~ kot polovico.
Za doseganje najbolj{ih rezultatov skrbi
visoko zmogljiva Siemens-ova ogrevalna
regulacija. Uporabniku prijazen programski vmesnik Siemens vam omogo~a enostavno upravljanje. Garancija: 3 leta.

02 480 55 50, brezpl. tel. {t. 080 10 11 I www.viessmann.si

PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL ZA
OGREVANJE PROSTOROV in SANITARNE VODE
Vitodens 222-F

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK / VODA ZA
OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE
Vitocal 200-S 4,5 do 16 KW

LESNO UPLINJEVALNI KOTEL ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE, ZA POLENA
DO DOL@INE 50 CM
Vitoligno 100-S

Vitodens 222-F, kompakten plinski kondenzacijski energetski center ima mere kuhinjskega pohi{tva in se lahko
tam tudi postavi kot ogrevalna centrala. Sploh ga ni
opaziti in izvedba z visoko u~inkovito ~rpalko obratuje
posebno tiho in var~no. Emajliran hranilnik tople sanitarne vode s prostornino 100 l (do 26 kW) ali 130 l (35
kW) skrbi za visoko udobje tople sanitarne vode.
Prednost kotla je kompakten plinski kondenzacijski
ogrevalni center z integrianim hranilnikom tople
sanitarne vode, nazivna mo~ 4,8 do 35 kW oz. 4,8
do 26 kW. Normiran izkoristek: 98% (Hs)/ 109% (Hi).
Sanitarno vodo ogrevamo preko plo{~nega prenosnika
in emajlliranega hranilnika tople sanitarne vode s prostornino 100 l (35 kW: 130 l). Z njim lahko preprosto
upravljamo z regulacijo Vitotronic z besedilnim in
grafi~nim prikazom. Odlikuje ga energijsko var~na in
visoko u~inkovita ~rpalka (energijski razred A).

Toplotna ~rpalka Vitocal cenovno ugodno koristi
energijo iz okoli{kega zraka. Primerna je tako za novogradnje, kot tudi za posodobitev obstoje~ih sistemov.
Brez te`av je mo`na tudi kombinacija z obstoje~imi
proizvajalci toplote.
Prednost toplotne ~rpalke je regulacija mo~i in DC
inverter za visoko u~inkovitost pri obratovanju v delnem
bremenu. Z njo dose`ete nizke stro{ke obratovanja
zaradi visokega koeficienta u~inkovitosti. COP je po standardu EN 14511 do 5 ( zrak 7°C/voda 35°C ). Pri zunanji
temperaturi -15°C je maksimalna temperatura vtoka do
55°C. Notranja enota ima pri izvedbi ogrevanje/hlajenje z
integriranim preto~nim grelnikom ogrevalne vode visoko
u~inkovito ~rpalko ogrevalnega krogotoka, prenosnik
toplote, tripotni preklopni ventil, varnostno skupino in
regulacijo. Regulacija se odlikuje s preprostim upravljanjem, besedilnim in grafi~nim prikazom.

Vitoligno 100-S je lesno uplinjevalni kotel s toplotno
mo~jo od 25 do 80 kW. Odporna nalagalna komora
in velika koli~ina kotlovne vode zagotavljata dolgo
`ivljenjsko dobo. Velika vrata in nalagalni prostor za
polena do 50 cm omogo~ata udobno nalaganje in
~as gorenja do 12 ur. V tem prostoru se lesna polena
najprej posu{ijo, z odvzemom kisika pre`arijo, pretvorijo v oglje in popolnoma uplinijo. Lesni plin zgori v
zgorevalni komori iz silicijevega karbida. Tako se gorivo
izkoristi v najve~ji meri. Uplinjevalna tehnika z mo~nim
sesalnim ventilatorjem zagotavlja visok izkoristek in
nizke emisijske vrednosti. Kotel se upravlja z elektronsko regulacijo kotla Vitotronic 100,FC1.
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VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
TILIA d.o.o. 07 332 44 42 I www.tilia.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA ZA OGREVANJE
PROSTOROV iN SANITARNE VODE

CTC EcoAir 400

CTC EcoAir 400 je izjemno u~inkovita in tiha {vedska
kompaktna toplotna ~rpalka zrak/voda za zunanjo
namestitev, ki zagotavlja ogrevanje va{ega doma in
sanitarne vode s temperaturami do 65°C pri zunanjih
temperaturah vse do -22°C s COP kar 4,9. Inovativni sistem odtaljevanja minimizira {tevilo ciklov in ~as odtaljevanja, kar znatno izbolj{a u~inkovitost delovanja.
Mo`nost priklju~itve direktno v obstoje~ ogrevalni
sistem brez hranilnika, sistem s hranilnikom ali s sistemskim hranilnikom CTC. Energyflex zasnova nam
omogo~a priklop razli~nih ogrevalnih virov, porabnikov
in kasnej{e nadgradnje.
Za nakup teh ~rpalk je mogo~e pridobiti nepovratna
sredstva Eko Sklada RS.

INTELIGENTNI SISTEMSKI HRANILNIKI ZA
PRIKLOP TOPLOTNIH ^RPALK CTC
CTC EcoZenith

TOPLOTNA ^RPALKA ZEMLJA/VODA ZA
OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE
CTC EcoHeat 400

Paleta inteligentnih sistemskih hranilnikov CTC
EcoZenith predstavlja domiselno in edinstveno re{itev
za ogrevalne sisteme s toplotno ~rpalko, saj v eni
sami napravi zdru`uje hranilnik ogrevalne vode, sistem ogrevanja sanitarne vode, regulacijo celotnega
ogrevalnega sistema, dodatni vir ogrevanja s serijsko
vgrajenim motornim me{alnim ventilom za ogrevalni
sistem, obto~no ~rpalko, preusmerjevalnimi ventili in
vsemi tipali.

CTC EcoHeat 400 (v mo~eh 6, 8, 10 in 12 kW) je
popolna toplotna ~rpalka zemlja/voda ali voda/voda,
ki v enem ohi{ju zdru`uje celotno kurilnico objekta:
modul toplotne ~rpalke, hranilnik ogrevalne vode,
sistem za ogrevanje sanitarne vode, potopni elektri~ni
grelec, ki predstavlja nadomestni vir ogrevanja, regulacijo za krmiljenje celotnega ogrevalnega sistema
in toplotne ~rpalke z barvnim zaslonom na dotik in
mo`nostjo krmiljenja hlajenja v poletnih mesecih ter
bivalentnim me{alnim ventilom ogrevalnega sistema,
ki zagotavlja ogrevanje va{ega doma in sanitarne vode
s temperaturami do 65°C z letnim izkoristkom preko
5,5.

Vgrajena regulacija z Energyflex zasnovo lahko krmili
do tri me{alne ogrevalne kroge, pasivno hlajenje,
toplotne ~rpalke CTC in druge ogrevalne vire, kot recimo, son~ne kolektorje, toplovodne kamine, kotle na
pelete, dodatne hranilnike in podobno.

Za nakup teh ~rpalk je mogo~e pridobiti nepovratna
sredstva Eko Sklada RS.

TITAN d.d. 01 830 91 70 I www.uponor.si
RE[ITVE ZA ENODRU@INSKE HI[E

Uponor je vodilni mednarodni ponudnik vodovoda in
re{itev notranje klime za stanovanjsko in poslovno
gradbeno industrijo. Z dobavljanjem sistemov, ki
ustvarjajo udobno okolje za `ivljenje, delo in prosti
~as, predstavljajo Uponorjeve re{itve pomembno vlogo
v `ivljenju ljudi.
V kombinaciji z zanesljivostjo in najbolj u~inkovito
rabo energije, Uponorjeve re{itve omogo~ajo najbolj{o
osnovo za notranje udobje. Ker trajnost dana{njih
stavb postaja vse bolj in bolj pomembna, dela Uponor
skupaj s strokovnjaki, da bi ustvarili bolj{e ~lovekovo
okolje.
Uponor je poznan predvsem po svojih ve~plastnih
ceveh (Uponor Unipipe/MLC), katere proizvaja `e ve~
kot 25 let, ter po plasti~nih ceveh PE-Xa (Uponor
Comfort Pipe Plus), katere proizvaja `e ve~ kot 40 let.
Proizvodnja poteka v Nem~iji (MLC) in na [vedskem
(PE-Xa), cevi pa so izdelane v skladu z najnovej{imi
standardi (EN ISO 15875 za PE-Xa cevi in EN ISO
21003 za ve~plastne cevi). Oba materiala sta primerna
tudi za uporabo pri sistemih ploskovnega ogrevanja/
hlajenja, med katere spadajo talno, stensko in stropno
ogrevanje/hlajenje.
Uponor nudi kompleten asortiman za te sisteme: od
razdelilcev, razdelilnih omaric, cevi do sistemov pritrjevanja cevi in regulacije.

Za pritrjevanje cevi na podlago se uporabljajo razli~ni
sistemi, od sistemskih plo{~ (NUBOS, TECTO, SICCUS),
jeklenih mre` (CLASSIC) in pritrdilcev (TACKER). Obstajajo
pa tudi sistemi z minimalno vgradno vi{ino (MINITEC).

Za dobro delovanje sistema talnega ogrevanja/hlajenja
pa mora biti vgrajena tudi ustrezna regulacija. Na
voljo je o`i~ena ali brez`i~na regulacija Uponor.

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
Valher d.o.o.

02 67 40 290
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I www.VALHER.si

Ogrevalna tehnika

KOTEL NA PELETE
Specialni peletni kotel VALHER PK

DVOKURI[^NI KOTEL NA PELETE
Dvokuri{~ni kotel VALHER DKP

KOMBINIRANI UPLINJEVALNI IN PELETNI KOTEL
Kombiniran uplinjevalni kotel VALHER UPX-P

Sodobni jekleni kotli PK na pelete. Kuri{~e je izdelano
iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki
omogo~a veliko odpornost na temperaturo in korozijo.
Njegova vertikalno postavljena izgorevalna komora
omogo~a maksimalne izkoristke in u~inkovito zbiranje pepela na dnu kotla ter enostavno ~i{~enje. Za
ekolo{ko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska
regulacija z LCD displejem v integraciji z zra~no hlajenim gorilnikom, pol~nim transporterjem in zalogovnikom. Ohi{je kotla je pra{no barvano ter u~inkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne
visoke gostote. Kotel Valher PK izpolnjuje normative
izkoristkov za Ekolo{ki sklad Republike Slovenije.
A ste vedeli, da so izkoristki modela VALHER PK20 pri
AA+ peletih tudi nad 94%! Vabljeni k obisku na{e
spletne strani na: www.VALHER.si .

Sodobni jekleni kotli DKP na pelete. Kuri{~e je izdelano
iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki
omogo~a veliko odpornost na temperaturo in korozijo.
Posebnost kotla je kuri{~e za pelete, ki je name{~eno
na najni~ji to~ki, in name{~en peletni gorilnik lastnega
razvoja in izdelave. Za ekolo{ko zgorevanje peletov
skrbi mikroprocesorska regulacija z LCD displejem v
integraciji z gorilnikom, pol~nim transporterjem in
zalogovnikom, ki lahko sprejme 195 kilogramov peletov. Ohi{je kotla je pra{no barvano ter u~inkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne
visoke gostote. Dvokuri{~ni kotel predstavlja re{itev, ki
je prakti~na in uporabna hkrati.
Gre za enega bolj priljubljenih izdelkov podjetja
VALHER, ki je uvr{~en tako v Avstrijski kot Slovenski
eko sklad. Ve~ informacij o izdelku najdete na: www.
VALHER.si

Sodobni jekleni kotli na uplinjevanje UPX-P z dvema
lo~enima kuri{~ema za leseno biomaso in pelete.
Zmagovalna kombinacija uplinjevalnih in peletnih kotlov
v enem. Uporabljajo najbolj napredno tehnologijo nadzora zgorevanja za regulacijo primarnega in sekundarnega
izgorevalnega zraka ter modulacijo glavnega ventilatorja.
Tak{en na~in upravljanja kotla z inovativnimi re{itvami
druge (pirolizne) izgorevalne komore pripomore k doseganju izredno nizkih vrednosti emisij in visokemu izkoristku.
Izdelek odlikujejo velika nalagalna odprtina, povsem
lo~ena regulacija primarnega zraka, sekundarnega zraka
in sesalnega ventilatorja ter popolnoma hladna nakladalna vrata (Hyper Cool). Avtomatski v`ig drv je na voljo kot
opcija. S kombinacijo teh dveh sistemov je mo`no prilagodljivo in optimalno delovanje - popolnoma avtomatsko,
popolnoma ekolo{ko, popolnoma u~inkovito v razmerju
cena/zmogljivost.

Ogrevalna tehnika

Valher d.o.o.

02 67 40 290

I www.VALHER.si

KOTEL NA PELETE
Peletni kotel VALHER STP

SET ZA NADGRADNJO KOTLA NA PELETNI SISTEM
VALHER GP PELETNI GORILNI SET

KLASI^EN KOTEL NA DRVA
Kotel na polena VALHER STK

Kompaktni jekleni kotli STP na pelete je plod slovensekga znanja. Kuri{~e je izdelano iz kvalitetne
kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki omogo~a veliko
odpornost na temperaturo in korozijo. Posebnost
kotla je kuri{~e za pelete, ki je name{~eno na najni`ji
to~ki, in name{~en peletni gorilnik lastnega razvoja in
izdelave. Za ekolo{ko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska regulacija z LCD displejem v integraciji z
gorilnikom, pol`nim transporterjem in zalogovnikom,
ki lahko sprejme 150 kilogramov peletov. Pol`ni
transporter je skrit v samem zalogovniku in ni viden.
Ohi{je kotla je pra{no barvano ter u~inkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne
visoke gostote. IZPOLNJUJE POGOJE EKO SKLADA ZA
SUBVENCIJO V VI[INI 25% !

Peletni gorilni{ki komplet GP je samostojni komplet
sestavljen iz gorilnika, regulacije, pogona ter zalogovnika peletov, volumna 150 kg. Namenjen je monta`i
na razli~ne kotle na trda goriva. Celoten set je plod
lastnega Slovenskega razvoja in dolgoletnih izku{enj.
Tehnologija gorilnika omogo~ata optimalno izgorevanje in zaradi hkratnega hlajenja delov izpostavljenih
visokim temperaturam tudi dolgo `ivljenjsko dobo
izdelka. Sistem motorno krmiljenih loput zagotavlja
dodatne prihranke, saj prepre~uje hlajenje kotla pri
zaustavljenem gorilniku. Zaradi tehnologije me{anja
primarnega in sekundarnega zraka se gorilnik pona{a z
nizkimi vrednostmi emisij {kodljivih plinov. Zasnovano,
razvito in narejeno v Sloveniji.

Klasi~ni jekleni kotli STK na trda kuriva. Kuri{~e je
izdelano iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5
mm, ki je odporna na visoke temperature in korozijo.
Velika nalagalna odprtina omogo~a uporabo debelej{ih
polen, kar zagotavlja dolgotrajno delovanje z enim
polnjenjem. Enostavno ~i{~enje in trajno dober izkoristek je zagotovljen z lahkim dostopom do ravnih
izmenjevalnih povr{in. Ohi{je kotla je pra{no barvano
in u~inkovito izolirano s toplotno izolacijo iz steklene
volne visoke gostote. Vrata kotla lahko prilagodimo
za levo ali desno odpiranje. Kotli so za varovanje proti
pregretju serijsko opremljeni z varnostno hladilno
spiralo, na katero je potrebno priklju~iti termi~no
varovalo. Na zadnji strani kotla se nahajajo hidravli~ni
priklju~ki.
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VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
VETO d.o.o.

01 580 91 00, 040 744 436 I www.veto.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA namenjena
za ogrevanje in hlajenje prostorov ter pripravo
tople sanitarne vode
Stiebel Eltron WPL AC(S) 15/25

KOTEL NA PELETE namenjen za ogrevanje
prostorov ter pripravo tople sanitarne vode
Windhager BioWIN 2 (3 – 26 kW)

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL
namenjen za ogrevanje prostorov ter pripravo
tople sanitarne vode
De Dietrich NANEO

Zasnova kompaktne
inverterske toplotne
~rpalke nudi {tevilne
mo`nosti sodobnega
ogrevanja in hlajenja
ter prednosti, ki jih je
vredno izkoristiti tako
pri novogradnjah kot
pri prenovi objektov.
Naprava dosega visoke
temperature dvi`nega
voda (do 65˚C) in s
tem predstavlja idealno
re{itev za vgradnjo v
starej{e objekte z radiatorskim sistemom. Ekskluziven inverterski Scroll kompresor skupaj z drugimi vrhunskimi komponentami omogo~a izjemno prilagodljivost naprave glede
na dejanske potrebe po ogrevanju objekta, zato je toplotna
~rpalka primerna tudi za prenove, novogradnje, manj{e in
ve~je objekte, eno- ali ve~ dru`inske hi{e…

Nepremagljiv v udobju,
izjemno var~en, varen in
zanesljiv kotel na pelete
BioWIN 2 namenjen
za centralno ogrevanje
eno- in ve~ dru`inskih
hi{. Odlikujejo ga vrhunske tehni~ne lastnosti,
popolnoma avtomatsko
~i{~enje in odstranjevanje pepela, inovativno
in avtomatsko dovajanje
pelet z eno, tremi ali z
osmimi sesalnimi sondami, mno`ica alternativnih re{itev za skladi{~enje pelet, 6 mo`nih razredov udobja
in {e mnogo drugih izjemnih lastnosti.

Stenski plinski kotel
Naneo je enako tehni~no
zasnovan za celotni
evropski trg in izkori{~a
vse prednosti kondenzacijske tehnologije.
Odlikujejo ga visoka
u~inkovitost, zanesljivost
ter komponente najvi{je
kvalitete. Njegove
kompaktne dimenzije,
ob te`i le 25kg, ga
uvr{~ajo med najmanj{e
naprave te kapacitete
na trgu. S sodobnim dizajnom v mini formatu sovpada
v vsak prostor v domu. Kotel je polno opremljen z vsemi
elementi (ventili) za takoj{njo vgradnjo oziroma priklop
na obstoje~o hi{no in{talacijo. Je preprost za uporabo
zahvaljujo~ inovativni upravljalni enoti z LCD zaslonom in
prikazom v slovenskem jeziku.
Prigraditi mu je mogo~e 80 ali 130 litrski grelnik, na voljo
je tudi s preto~nim grelnikom iz nerjavnega jekla.

S svojo celotno zasnovo omogo~a najvi{je udobje z izjemno
nizko porabo energije. Premi{ljen in lep dizajn ter tiho delovanje kompaktne zunanje enote omogo~a umestitev le-te
v vsako okolje. Zaprt hladilni krog toplotne ~rpalke obenem
omogo~a njeno preprosto namestitev. Naprava ima toplovodno povezavo z grelnikom/hranilnikom vode, ki v prostoru
zavzame malo prostora.

Peletni kotel potrebuje vsega 1,5 m2 povr{ine in je primeren
za postavitev tudi v majhne odprtine. Ker ne potrebuje hranilnika ogrevalne vode, {e dodatno prihranite pri prostoru,
denarju in energiji. Neposredno na kotel je name{~ena
sodobna upravljalna enota InfoWIN s ~itljivimi in jasnimi
sporo~ili v slovenskem jeziku poro~a o obratovanju kotla.
BioWIN 2 je kotel, ki mu zado{~a, da se redna servisnovzdr`evalna dela opravijo zgolj vsake 2 leti oz. najkasneje
po porabi 16 ton peletov. Skratka kotel, ki prepri~a v vseh
detajlih.

KNUT d.o.o.
01 788 99 16 I www.knut.si
TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE,
HLAJENJE IN SANITARNO VODO

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE,
HLAJENJE IN SANITARNO VODO

Model: NIBE F1255 - zemlja - voda

NIBE F2040-12 - zrak - voda

Toplotna ~rpalka NIBE F 1255 je inverterska toplotna ~rpalka zemlja - voda.
Podjetje NIBE je `e s prej{njim modelom
inverterske toplotne ~rpalke zemlja-voda
(F 1150) predstavilo novost na slovenskem
trgu. Zahvaljujo~ inverterski tehnologiji je
tako letni COP, kot sezonski COP (SCOP)
izredno visok, kar nam stro{ke ogrevanja
zmanj{a tudi do 85 %. SCOP je kar 5,4 po
standardu EN14825 (A0/35).
Model toplotne ~rpalke F 1255 ima
serijsko vgrajen inverterski kompresor,
frekven~no krmiljene var~ne obto~ne
~rpalke, bojler, preklopni ventil, el. grelec
in regulacijo. Model toplotne ~rpalke F
1255-16 ima razpon ogrevanja od 4 do 16
kW, model F 1255-8 pa od 1,5 do 8 kW.
Maksimalna temperatura ogrevanja, brez
uporabe grelca, zna{a 65°C.

Toplotna ~rpalka NIBE F 2040 je inverterska T^ v monoblok izvedbi. Omogo~a
ogrevanje in hlajenje z minimalnimi
stro{ki, kar je zasluga visokega COP - 3,9
po standardu EN 14511 (A2/W35) oz.
4,7 (A7/35). Toplotna ~rpalka F 2040, s
kompaktno notranjo enoto VVM 500, tvori
celovit sistem ogrevanja. Izredno napredna
regulacija omogo~a krmiljenje do {tirih
temperaturnih re`imov, ter sanitarne vode.
Omogo~a priklop do dveh dodatnih virov
ogrevanja (olje, plin, sonce…), ter krmiljenje
preko interneta. Notranja enota ima serijsko vgrajen preklopni in me{alni ventil (za
primer dogrevanja s kaminom ali kotlom na
drva), dve var~ni obto~ni ~rpalki, el. grelec,
regulacijo, ter preto~ni bojler. Ker dosega
temperaturo 58°C je primerna tako za
talno kot radiatorsko ogrevanje.

[e vi{je izkoristke ter {e ni`jo porabo energije dosega v
kombinaciji s tehnolo{ko dovr{eno sanitarno toplotno
~rpalko De Dietrich KALIKO. To je prepri~ljiva re{itev, ki
prina{a ekolo{ko in gospodarno alternativo za novogradnje in tudi starej{e stavbe.

KWB, mo~ in toplota iz biomase d.o.o.
03 839 30 80 I www.kwb.si
KOTEL NA PELETE
KWB Easyfire 1 - 10 / 15 / 20 kW

KOTEL NA POLENA
KWB Classicfire 18 / 28 kW

Preverjen ogrevalni sistem na pelete KWB
Easyfire 1 ima vgrajen gorilni sistem, ki
ga uporablja `e 40. 000 zadovoljnih KWB
uporabnikov. Kakovost in udobje sta tudi
pri vstopnem kotlu produktne dru`ine KWB
igrala poglavitno vlogo pri razvoju. Comfort
3 regulacija z vrtljivim kolescem omogo~a
izjemno preprosto in intuitivno upravljanje,
stoje~i toplotni izmenjevalec in visoko
u~inkoviti virbulatorji zagotavljajo u~inkovit
prenos toplote, preizku{en gorilni sistem, s
potiskom od spodaj, pa poskrbi za izjemno
~isto izgorevanje. Enostavno polnjenje
sprejemnika goriva, opcijsko samodejno
polnjenje goriva ter samodejno ~i{~enje sistema znatno vi{ajo udobje. Poznana KWB
kakovost in cenovna dostopnost kotla sta
glavna aduta popolnoma novega ogrevalnega sistema na pelete Easyfire 1.

Popolnoma nov ogrevalni sistem na polena Classicfire 2 omogo~a najnaprednej{i
na~in zanesljivega in klasi~nega ogrevanja
na polena do dol`ine 55 cm. KWB deljivnosljiv sistem omogo~a preprosto in hitro
instalacijo kotla (zgolj v treh delih), visokotemperaturna vrtin~asta komora zagotavlja
popolno izgorevanje, s 185 litri najve~ji
polnilni prostor v razredu pa zagotavlja
izjemno dolge intervale polnjenja. Mo`nost
nadgradnje s peletnim modulom, ki kotlu
omogo~a ogrevanje na pelete ter popoln
nadzor s pomo~jo regulacije Comfort 4 in
krmiljenje s spletnim vmesnikom Comfort
Online zaklju~uje krog produkta, ki se zaradi
tehni~ne naprednosti, izkoristka in udobja
uvr{~a v sam vrh panoge.

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
SELTRON d.o.o.

080 13 55 I www.seltron.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE

HIBRIDNA T^ S PLINSKO KONDENZACIJSKO
ENOTO ZA OGREVANJE ALI HLAJENJE IN
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
Rotex HPU HYBRID zrak-voda/plin

Seltron OPTIMA SAN zrak-voda

Toplotna ~rpalka OPTIMA SAN je odli~en primer
zdru`itve energetske u~inkovitosti in vrhunskega
dizajna. Vgrajen sistem razslojevanja zagotavlja, da je
uporabniku na voljo maksimalna koli~ina ogrete vode,
hkrati pa zmanj{a {tevilo vklopov in izklopov toplotne
~rpalke, ter tako zagotavlja dalj{o `ivljenjsko dobo
kompresorja in toplotne ~rpalke kot celote.
OPTIMA SAN omogo~a ogrevanje sanitarne vode
do 60 °C tudi pri ni`jih temperaturah prostora.
Dodaten toplotni izmenjevalec in diferen~ni regulator
omogo~ata ogrevanje sanitarne vode tudi z uporabo
dodatnega vira kot je kotel ali solarni sistem. OPTIMA
SAN je mo`no upravljati tudi preko pametnega telefona (iphone) ali tabli~nega ra~unalnika (ipad).

HPU HYBRID s plinsko kondenzacijsko enoto predstavlja
izjemno re{itev na podro~ju toplotnih ~rpalk. Primerna je
tako za novogradnje kot za prenove. Uporabimo jo lahko
za nizkotemperaturno talno ogrevanje, stensko ogrevanje,
visokotemperaturno radiatorsko ogrevanje ali kombinacijo
na{tetega. ^e imamo v objektu stensko ogrevanje ali konvektorje, lahko HPU HYBRID v poletnem ~asu uporabimo
tudi za hlajenje. Za ogrevanje sanitarne vode ima notranja
enota vgrajen preto~ni grelnik. HPU HYBRID je primerna
tudi za adaptacijo starej{ih radiatorskih ogrevalnih sistemov oz. za ogrevalne sisteme, ki potrebujejo izhodno
temperaturo do 80 °C. Sistem pametno izbira najbolj
ekonomi~en na~in delovanja: delovanje samo s toplotno
~rpalko, samo s plinskim kondenzacijskim kotlom ali hkratno delovanje obeh sistemov, kar zagotavlja optimalno
kombiniranje prednosti toplotne ~rpalke in plinske kondenzacijske tehnike za dosego maksimalne var~nosti ogrevanja. HPU HYBRID je prostorsko var~na in odli~na re{itev za
zamenjavo dotrajanega stenskega plinskega kotla.

E2E d.o.o.
02 620 98 05 I www.e2e.si
TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE
PROSTOROV IN SANITARNE VODE

Daikin Altherma LT:
ERLQ008CV3/EHVH08S26CB9W

Daikin Altherma HT:
ERRQ011AY1/EKHBRD011ADY1

S SUBVENCIJO
DAIKIN SKLADA

1000 EUR
Japonska blagovna znamka DAIKIN ima v
Evropi najve~ji tr`ni dele` med vsemi proizvajalci toplotnih ~rpalk, samo v Evropi je
bilo prodanih `e 300.000 toplotnih ~rpalk.
DAIKIN je sinonim za kakovost, zanesljivost,
varnost in u~inkovitost. DAIKIN ALTHERMA
LT je toplotna ~rpalka namenjena novogradnjam, ter dobro izoliranim zgradbam
in je pri tem do 5-krat bolj u~inkovita
od klasi~nih sistemov ogrevanja. Zaradi
izjemne modulacije kompresorja se med
vsemi svojimi konkurenti najbolj prilagaja
toplotnim potrebam pri ogrevanju va{ega
doma in s tem pripomore k manj{i porabi
elektri~ne energije. V kolikor i{~ete varno,
zanesljivo in u~inkovito re{itev za ogrevanje va{ega doma, je to zagotovo DAIKIN
ALTHERMA LT. Na voljo ve~ modelov.
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DAIKIN je s 50-letno tradicijo pri proizvodnji toplotnih ~rpalk najbolj inovativno
in razvojno naravnano podjetje v svoji
bran`i. Rezultat inovativnosti je tudi
toplotna ~rpalka DAIKIN ALTHERMA HT,
ki je najbolj u~inkovita toplotna ~rpalka
za radiatorske sisteme. Pri delovanju uporablja dva kaskadna kompresorja in deluje
popolnoma brez elektri~nih grelnikov.
Zagotavlja najvi{jo stopnjo varnosti, saj
lahko pri -25°C zunanje temperature proizvaja radiatorsko vodo s temperaturo 80
°C. Druge prednosti so kakovost, zanesljivost in u~inkovitost. DAIKIN ALTHERMA
HT v povpre~ju letno porabi vsaj 300 EUR
manj elektri~ne energije kot konkuren~ne
visokotemperaturne enokompresorske
toplotne ~rpalke. Na voljo ve~ modelov.

KOMBINIRANI KOTEL ZA KURJENJE NA
POLENA ALI PELETE, Z REGULATORJEM
Seltron OPTIMA KKO

Kombiniran kotel OPTIMA KKO je namenjen za ogrevanje
objektov z razli~nimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi
sistemi. Omogo~a uporabo dveh ekolo{ko in cenovno ugodnih energentov - kurjenje na polena ali pelete. Prehod med
energentoma je izjemno preprost in nezahteven. Skupaj z
integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,9 m2.
Vsi deli so lahko dostopni in jih s pomo~jo {~etke in sesalnika preprosto o~istimo ter kotel pripravimo za nadaljnje
obratovanje. Kotel OPTIMA KKO je edini v svojem rangu, ki je
opremljen z zmogljivim regulatorjem PROMATIC® KUD10, ki
zraven regulacije kotla omogo~a tudi reguliranje ogrevalnega
sistema z vremensko vodeno regulacijo ali avtomatski preklopom med kotlom OPTIMA KKO in morebitnim obstoje~im
kotlom v sistemu, ~e je to potrebno.

Termo-tehnika d.o.o.,
080 23 22
03 703 16 20 I www.kronoterm.com
TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE OBJEKTOV
T^Z ZV 13 EVT

Visokotemperaturna toplotna ~rpalka zrak/
voda za zunanjo postavitev z vremensko
odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam objekta ter krmilnikom Termotronic
3000. Odlikujeta jo posebna SUPER EVI
in TERMODIS sistema, ki zagotavljata
u~inkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Za izredno tiho delovanje skrbi antivibracijsko vpetje, dvojna
zvo~na za{~ita ter bioni~no oblikovane
lamele ventilatorja. AVTO-OPTI defrost sistem odtaljevanja uparjalnika, korita, odtoka
kondenzata in ventilatorja za u~inkovito
delovanje sistema v vseh vremenskih razmerah. Idealna izbira za prenovo kurilnic,
saj je toplotna ~rpalka primerna za starej{e
objekte z radiatorskim ogrevanjem.
Naprava je v celoti razvita in proizvedena
v SLOVENIJI.

TOPLOTNA ^RPALKA ZA
OGREVANJE OBJEKTOV
WPLV-14-S1 NT

Toplotna ~rpalka zrak/voda Kronoterm z
variabilnim delovanjem. Edinstvena toplotna
~rpalka v dveh razli~icah WPLV-09-S1 NT
in WPLV-14-S1 NT je idealna za novogradnje s talnim ogrevanjem. Velika prednost
je notranja enota, hidravli~ni modul z
integriranim zalogovnikom, ki predstavlja
hidravli~no lo~nico v sistemu. Poleg omenjenega, v procesu odtaljevanja potrebno
toploto vzame iz integriranega zalogovnika
in ne direktno iz ogrevalnega sistema, kar
nudi {e dodatno udobje bivanju. Toplotna
~rpalka ima edinstven sistem za{~ite pred
vremenskimi vplivi, ki se vizualno dopolnjuje
z ostalimi modeli ogrevalnih toplotnih
~rpalk Kronoterm. S povezavo na storitev
cloud.kronoterm, ki je za uporabnika
popolnoma brezpla~en, postane upravljanje
toplotne ~rpalke zabava, nadzor nad stro{ki
pa zelo uporabna aplikacija.

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI
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MAVI Maribor d.o.o.
KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA
TRDO GORIVO
DEFRO KDR 25 PLUS

Podjetje DEFRO je najve~ji proizvajalec kotlov za centralno
ogrevanje na Poljskem. Kotel DEFRO KDR 25 PLUS je tradicionalni plo~evinasti kotel za kurjenje na trda goriva (les,
premog). Narejen iz visoko kakovostne kotlovske plo~evine
debeline 6 mm. Kotel je standardno opremljen z ventilatorjem za dovod zraka in kotlovsko regulacijo S3P, katera
nadzoruje delovanje ventilatorja, temperaturo dimnih plinov
in dveh obto~nih ~rpalk. Visok izkoristek kotla zagotavlja
ve~-to~kovni vpih zraka v kuri{~e in PID krmiljenje ventilatorja (frekven~no delovanje). Razpon mo~i od 12 do 50 kW
in velika vrata za nalaganje ter veliko kuri{~e (tudi do dol`ine
polen 50 cm) omogo~a {iroko obmo~je uporabe in veliko
prilagodljivost uporabniku. Uporaba kotla je priporo~ljiva v
kombinaciji s hranilnikom toplote.
Garancija kotla je 4 leta.

02 23 50 300 I www.mavi.si

KOMBINIRANI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE
NA TRDO GORIVO (LES, PELETI, PREMOG)
DEFRO DUO UNI 25

TOPLOZRA^NI KOTEL NA TRDO GORIVO
DEFRO NP

Podjetje DEFRO je najve~ji
proizvajalec kotlov za
centralno ogrevanje na
Poljskem. DEFRO DUO
UNI 25 je kombiniran
plo~evinasti kotel na trdo
gorivo, s katerim lahko kurimo drva, premog in pelete.
Kotel lahko deluje ro~no ali
avtomatsko preko dozirnega
pol`a, kateri dovaja gorivo
v kuri{~e iz dograjenega
zalogovnika (leva/desna
izvedba postavitve). Narejen je iz
visoko kakovostne kotlovske plo~evine debeline 6-10 mm,
ter ustrezno izoliran s kameno volno. Kotel je standardno
opremljen z ventilatorjem za dovod zraka, kotlovsko regulacijo K1P, katera nadzoruje kompletno delovanje kotla
(ventilator, dozirni pol`, 4x obto~na ~rpalka, 1x me{alni
ventil, delovanje po zunanji temperaturi in termi~no varovanje kotla), dozirnim pol`em, zalogovnikom za gorivo,
tipalom za merjenje temperature dimnih plinov in sistem
za ga{enje v primeru povratnega ognja v zalogovnik
(gasilec). Visok izkoristek kotla zagotavlja lo~eno kuri{~e za
drva in pelete, ter PID krmiljenje ventilatorja (frekven~no
delovanje). Razpon mo~i od 15 do 50 kW in samodejni
preklop delovanja (drva/peleti) omogo~a {iroko obmo~je
uporabe in veliko prilagodljivost uporabniku. Uporaba kotla
je priporo~ljiva v kombinaciji s hranilnikom toplote.
Garancija kotla je 5 let.

Podjetje DEFRO je
najve~ji proizvajalec
kotlov za centralno
ogrevanje na Poljskem.
DEFRO toplozra~ni kotel
NP je namenjen za kurjenje trdega goriva (kosovni premog in les) z zelo
visokim izkoristkom, ki
daje 100% ~isto toploto.
Namenjen je za ogrevanje industrijskih prostorih
npr. delavnice, velikih
dvoran, skladi{~…. Prenos
toplote se ustvari med
prenosom zraka in toplote skozi velike povr{ine
toplotnega izmenjevalnika, katerega ustvarja
ventilator. U~inkovitost
delovanja in izgorevanja
lahko nastavimo preko
loput za nastavitev primarnega in sekundarnega zraka
na vratih. Velika vrata za nalaganje ter veliko kuri{~e
omogo~a {iroko obmo~je uporabe in veliko prilagodljivost
uporabniku.
Dobavljiv je v dveh mo~eh 35 in 70 kW.
Garancija kotla je 2 let.

GSM: 041

383 383

www.biomasa.si

V SLOVENIJI VARČNO IN UDOBNO
O
OGREVAMO ŽE VEČ KOT 2500 OBJEKTOV
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