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SPOšTOvANI! 

Pred vami je strokovno-izobraževalni katalog podjetja Ecop 
Agent d.o.o., ki ga želimo v sodelovanju s svojimi poslovnimi  
partnerji predstaviti širši javnosti. S tem izobraževalnim 
pripomočkom, želimo strankam omogočiti lažje razumevanje 
problematike in prednosti hidravličnega uravnoteženja sistema 
in delitve toplote. V literaturi predstavljamo, kako sistem 
izboljšati, da je pravičen do vseh uporabnikov večstanovanjske 
stavbe, kaj je pri tem potrebno upoštevati in kaj je potrebno 
vgraditi. 

Nudimo raznolik in kakovosten program proizvodov, saj 
želimo zadovoljiti potrebe in želje strank ter izpolniti njihova 
pričakovanja. 

Podjetje Ecop Agent d.o.o. sodeluje z vami æe v sami fazi   
načrtovanja, projektiranja, vgradnji novega ali pa posodobitvi 
starega sistema kot tudi vzdræevanje le-tega. Tako smo lahko 
vaš partner æe od samega začetka �od projekta do izvedbe� in 
na podlagi  tega omogočimo optimalni ogrevalni sistem vaše 
stavbe in kot pravi naše geslo smo

Preprosto najboljši od ideje do izvedbe!

Ecop Agent d.o.o.
Direktor: Janez Klemen Knific
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Podjetje Ecop Agent d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom postavljanja novih trendov na področju 
energetike, trajnostnega razvoja, varovanja okolja, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov  
energije. V želji po uresničevanju našega namena smo se na področju hišne, večstanovanjske in  
industrijske energetike specializirali za projektiranje, prodajo, vgradnjo in vzdrževanje izdelkov  
podjetja LAnDis+Gyr, TA HyDrOniCs, VOGEL&nOOT, AKLiMAT, ViEssMAnn, 
WEisHAUPT in drugih, tako lahko danes strankam ponudimo celovite rešitve na področju
instalacij in poiščemo optimalne tehnične rešitve tudi za najbolj zahtevne sisteme. 

V letu 2009 smo za stranke odprli poslovno-razstavne prostore v Ljubljani, kjer so na ogled različni 
ogrevalni sistemi in način njihovega delovanja. 

Energetsko svetovanje
za optimalno izbiro vašega ogrevalnega sistema.

Priprava projektne dokumentacije
ki je potrebna ob vgradnji novega ogrevalnega sistema.

Prodaja in montaža ogrevalnih sistemov
pri čemer s svojim strokovnim znanjem skrbimo  za združitev individualnih zahtev in potreb,
kar zagotavlja učinkovit sistem.

Vzdrževanje vgrajenih sistemov
ki je izrednega pomena za ohranjanje učinkovitosti delovanja  in dolgo ter zanesljivo
življenjsko dobo. 

O PODJETJU 
Ecop Agent
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PODrOČJE nAŠEGA DELOVAnJA



Konkurenčna in strokovna prednost je, da se posvetimo delovanju ogrevalnega sistema, ki 
sestavlja celotni sistem, od projekta do izvedbe in vzdrževanja na enem mestu. 

Prepričani smo, da je ključ uspešne optimizacije ogrevanja večstanovanjske stavbe v tem, 
da podjetje prevzame vse korake pri uspešni izvedbi celovite obnove, kar se odraža v 
optimalnem delovanju sistema in učinkoviti rabi energije ter posledično zmanjšanju stroškov 
ogrevanja.

Z razvojem znanosti in inovacij naših partnerskih družb se dnevno izobražuje tudi naše 
podjetje. Z nenehnim izobraževanjem in nabiranjem izkušenj v praksi želimo preseči postav-
ljena merila v energetiki in skupaj s stranko na podlagi pravilne izbire, pravilne tehnične 
izvedbe, kvalitetne opreme, precizne tehnike in ekonomike doseči celovito sistemsko rešitev, 
ki je podlaga za trajnostni razvoj in dolgoročno poslovno sodelovanje.

1. Energetsko svetovanje in pregled stavbe
2. Izdelava ponudbe z ustrezno tehnično rešitvijo hidravličnega uravnoteženja in delitve 
 stroškov za energijo
3. Izdelava projektne dokumentacije
4. Pripravi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada RS
5. Dobava in montaža balansirnih ventilov, termostatskih ventilov in termostatskih glav za  
 hidravlično uravnoteženje
6. Dobava in montaža delilnikov toplote (delilniki in toplotni števci)
7.  Dobava in montaža vodomerov
8.  Dobava in montaža radiatorjev
9. Odčitavanje delilnikov in izdelava delitve za pripravo obračuna stroškov
10. Izvedba meritev pretokov in hidravlične nastavitve
11. Prenova in posodobitev obstoječih ogrevalnih sistemov - toplotne postaje in kotlovnice
12. Upravljanje in vzdrževanje kotlovnic in toplotnih postaj s pripadajočimi skupnimi 
 instalacijami
13. Energetski kontrakting  – pogodbeno financiranje prenove
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POsLAnsTVO in ViZiJA

nAŠE sTOriTVE  nA PODrOČJU 
VEČsTAnOVAnJsKE
EnErGETiKE



• Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 70/2008 morajo lastniki zagotoviti merjenje porabe toplote za 
vsako stavbo posebej. 

• Dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljalec kotlovnice oziroma izvajalec obračuna določi  
 stroške za porabo toplote posamezne stavbe na osnovi stroškov za toploto, ugotovljenih  
 na osnovi meritev v skupni podpostaji, oziroma stroškov za gorivo v skupni kotlovnici, in  

sicer v razmerju izmerjenih porab posameznih stavb (93.a člen). 

Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljalec skupne  
kotlovnice oziroma izvajalec obračuna toplote iz omrežja ali iz skupne kotlovnice,  
če stroškov  za porabo toplote posameznih odjemnih enot ne obračunava na podlagi meritev  
porabe toplote  posamezne stavbe (drugi odstavek 93.a člena tega zakona).

 
Z globo 400 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba  
dobavitelja,  upravljalca oziroma izvajalca obračuna.

• V večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se  
 oskrbujejo s toploto prek skupnega sistema za ogrevanje, se stroške za ogrevanje in toplo  

vodo obračunava v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote. V ta namen lastniki 
 posameznih delov stavbe vgradijo merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske 
 porabe toplote posameznega dela stavbe. 

• na podlagi 94. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) 
 je bil dne 29. 01. 2010 v Uradnem listu rs št.7/2010 objavljen Pravilnik o načinu delitve in  
 obračuni stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi  
 deli, ki je za razliko od vseh drugih pravilnikov stopil v veljavo že naslednji dan to je dne  
 30. 01. 2010.

ZAKONODAJA NA PODROČJU
ODČITAvANJA IN DELITvE
STROšKOv ZA ENERGIJO
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• Rok za izvedbo obveznosti iz 94. člena se je zaključil s 1. oktobrom 2011. 

 Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote, če v večstanovanjskih 
 stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli ne obračunava stroškov toplote  
 po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom iz prvega  
 odstavka 94. člena tega zakona. 

 Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek lastnik posameznega dela stavbe, če ne  
 vgradi merilnih naprav v skladu s prvim odstavkom 94. člena tega zakona.

• Ta pravilnik določa način merjenja toplote, ter način delitve in obračuna stroškov  
 za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli 
 (v skladu z Direktivo 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.aprila 2006  
 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive  
 Sveta 93/76/EGS (UL št. 114/64 z dne 27.04.2006, str.64)). 

• Pravilnik se uporablja za stavbe, ki imajo centralno ogrevanje in/ali centralno pripravo tople 
 vode, in se oskrbujejo s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma skupne kurilne ali  
 druge naprave za centralno proizvodnjo toplote.

• Lastniki posameznih delov stavbe se odločijo v vrsti in tipu delilnikov, o parametrih 
 za  delitev in obračun stroškov za toploto in o tem z večino odločajo na Zboru lastnikov ali s  
 podpisovanjem listine.

• Lastniki so po pravilniku dolžni namestiti delilnike pred pričetkom obračunskega obdobja  
 in jih je potrebno namestiti na vsa grelna telesa, vgrajena na posameznem delu. Delilniki  
 za namestitev na grelno telo mora biti skladen s standardom SIST EN 834 ali
 SIST EN 835. 

• V pravilniku je opredeljeno, da kadar zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče ugotoviti  
 porabniškega deleža, se porabniški delež določi tako, da je za ogrevanje enak deležu 
 ogrevane površine, za pripravo tople vode pa je enak deležu števila uporabnikov.

• Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe ni mogoče, ker lastnik ni 
 vgradil delilnikov, ni pravilno vgradil delilnikov, ni vgradil ustreznega tipa delilnika,  
 ne omogoči odčitavanja delilnikov zaradi onemogočenega vstopa v posamezni  
 del stavbe, ne poskrbi za overitev merilnika toplotne energije ali vodomera 
 tople vode, namerno odstrani delilnike, ne javi poškodbe delilnikov ali ravna v 
 nasprotju z 8. členom tega pravilnika, se  porabniški delež za ogrevanje 
 oziroma pripravo tople vode določi skladno z 10. členom tega  pravilnika in pomnoži s 
 faktorjem 1,6. 

Na tem mestu velja omeniti, da Pravilnik ureja tudi delitev stroškov toplote za pripravo 
tople vode.

Na podlagi Zakona o graditvi objektov objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102/04 morajo 
vse stavbe zagotoviti hidravlično uravnoteženje sistema. 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Uradni list RS št. 25/2010) opredelju-
je tehnične smernice, ki v novih stavbah OBvEZNO predpisuje hidravlično uravnoteženje s  
termostatskimi ventili, enako pa velja tudi ob rekonstrukciji in vzdrževalnih delih na starejših 
sistemih.
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ZNIžAJTE STROšKE 
OGREvANJA 
DO 30%
s hidravličnim uravnoteženjem  
in delilniki toplote

Moderna družba v kateri živimo, se spopada s perečim ekološkim 
vprašanjem, kako obvarovati okolje? Eden glavnih odgovo-
rov se glasi, potrebna je učinkovita in smotrna raba energije. Prav 
vsak posameznik se sreča s problemom ogrevanja in prav vsake-
mu je omogočeno, da na tem področju stori nekaj za obvarovanje 
narave ter hkrati zmanjša stroške namenjene ogrevanju. 

Najbolj pomembno je, da se v svojem domu počutimo prijetno. 
Ogrevanje mora zadostiti človekovi potrebi po želeni temperaturi. 
Oboje, tako vzdrževanje želene temperature v prostoru, kakor znižanje 
stroška energije lahko dosežemo z vgradnjo radiatorskih termostatskih 
ventilov in s hidravličnim uravnoteženjem.
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Cilj je jasen

Želena temperatura v prostoru  pri čim nižjih stroških



Hidravlično NEuravnotežena stanovanja

• Hidravlično uravnoteženje povečuje udobje
bivanja v vašem stanovanju
• Z uravnoteženjem znižamo stroške ogrevanja

• Hidravlično uravnoteženje omogoča zmanjšanje
stroškov črpalk
• Ventili za uravnoteženje so orodja za diagnostiko

Hidravlično uravnotežena stanovanja
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Na radiatorjih
so vgrajeni
ročni ventili
brez
prednastavitve
pretoka

Na radiatorjih
so vgrajeni
termostatski
ventili s
prednastavitvijo
pretoka

Na dvižnih
vodih so
vgrajeni
regulatorji
diferenčnega
tlaka

Velikokrat se zgodi, predvsem v zimskem času, da temperature v naših stanovanjih niso tako ugodne, 
kot bi si želeli. Včasih je prehladno, drugič pretoplo, optimalno temperaturo pa je dejansko težko doseči. 
Glavni krivec za naše nezadovoljstvo pa so fizikalni zakoni, ki delujejo v sistemu centralne kurjave. Tisti 
prostori, ki so bližje črpalki sistema, se prvi segrejejo in praviloma prvi dobijo ogrevano vodo. Ker pa je 
potrebno segreti tudi tiste prostore, ki so bolj oddaljeni, se proces segrevanja nadaljuje tudi v tistih pros-
torih, ki so bili že optimalno segreti. V bistvu se tukaj vrtimo v začaranem krogu, saj ko želimo v bližjih 
stanovanjih optimalno toploto, so oddaljena stanovanja podhlajena, ko pa želimo optimalno toploto v 
oddaljenih stanovanjih, pa bodo bližja pretopla.

Z ukrepi, ki jih lahko izvedemo na vaših sistemih za ogrevanje, lahko odpravimo to pomanjkljivost.  
Toploto vam zagotovimo tam, kjer jo potrebujete, in v količini, ki zagotavlja optimalno temperaturo 
in za vas kakovostne bivalne pogoje. Stroški ogrevanja se bodo znižali, pa tudi naše zunanje okolje bo 
zaradi manjše porabe kuriva manj onesnaženo. S tem sistemom se vaša investicija  povrne, kar pomeni, 
da prihranite denar in energijo v zelo kratkem času. 

V preteklosti se je strošek ogrevanja delil glede na ogrevano kvadraturo. Ta sistem delitve stroškov 
za uporabnike ni najbolj stimulativen, saj za varčevanje niste ustrezno nagrajeni z nižjim računom 
za porabljeno energijo. Naš namen je, da vam lahko izmerimo dejansko porabo toplotne energije za 
vsako stanovanje posebej in glede na to plačate račun. V ta namen moramo vgraditi naprave za 
merjenje porabe toplotne energije, to so t.i. kalorimetri ali delilniki. Kje se namestijo boste izvedeli v  
nadaljevanju.

Če želimo, da so meritve porabljene toplotne energije pravilne in da lahko pričakujemo maksimalne 
prihranke energije, morate izpolniti sledeča tehnična pogoja:

• Vgradnja termostatskih ventilov s prednastavitvijo, ki omogočajo avtomatsko regulacijo
 temperature v prostoru. 
• Vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje

To omogoča pravilno razdelitev ogrevalne vode po sistemu v zahtevanih količinah na mesta, kjer jo 
potrebujemo. S tem, ko izpolnimo vse tehnične pogoje, lahko namestimo kalorimetre ali delilnike. 
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PrAViLnA DELiTEV sTrOŠKOV EnErGiJE  
in ZAHTEVAni TEHniČni POGOJi



V zadnjih letih država nudi finančne spodbude za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sistema. 

Za kvalitetno pripravljene, ustrezno dokumentirane in izvedene projekte v večstanovanjskih stavbah 
država razpisuje finančne spodbude, in sicer za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sistema. Nepovratna sredstva znašajo 25% vrednosti investicije, ter 
ne več kot 30€ na grelno telo. 

Podjetje Ecop Agent vam nudi pomoč pri vložitvi vloge na Eko sklad rs in 
pravilno vodi postopek pridobitve sredstev s strani Eko sklada. 

Poudariti moramo, da so bile vse vloge, ki jih je vložilo naše podjetje pozitivno rešene in 
sredstva dodeljena investitorjem. Višino pridobljenih nepovratnih sredstev po objektih v letu 2011,  
si lahko ogledate v “Referencah”.

skupna vrednost odobrenih sredstev v letu 2011 je znašala 133.292,00 EUr.
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sUbVEnCiJE

POVrAČiLnA DObA inVEsTiCiJE - EKOnOMiKA

   

  

Moderna družba v kateri živimo, se spopada s perečim ekološkim vprašanjem, kako 
obvarovati okolje? Eden glavnih odgovorov se glasi, potrebna je učinkovita in 
smotrna raba energije. Prav vsak posameznik se sreča s problemom ogrevanja in 
prav vsakemu je omogočeno, da na tem področju stori nekaj za obvarovanje narave 
ter hkrati zmanjša stroške namenjene ogrevanju.  

Oboje, tako vzdrževanje želene temperature v prostoru, kakor znižanje stroška 
energije lahko dosežemo z vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in s 
hidravličnim uravnovešanjem.  

V preteklosti se je strošek ogrevanja delil glede na ogrevano kvadraturo. Ta sistem 
delitve stroškov za uporabnike ni najbolj stimulativen, saj za varčevanje nismo 
ustrezno nagrajeni z nižjim računom za porabljeno energijo. Cilj nam je, da lahko 
izmerimo dejansko porabo toplotne energije za vsako stanovanje posebej in glede 
na to plačamo račun. V ta namen moramo vgraditi naprave za merjenje porabe 
toplotne energije, to so t.i. kalorimetri in delilniki. 

Če želimo, da so meritve porabljene toplotne energije pravilne in da lahko 
pričakujemo maksimalne prihranke energije, moramo izpolniti sledeča tehnična 
pogoja: 
 

 Vgradnja termostatskih ventilov s prednastavitvijo 
 Vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje 

 
S tem ko izpolnimo vse tehnične pogoje, lahko namestimo merilnike porabe 
energije.  
 
V zadnjih letih država nudi finančne spodbude za vgradnjo kalorimetrov in 
delilnikov, saj zagovarja tehnično pravilne rešitve. Pogoj za dodelitev subvencij sta 
izpolnjena zgoraj dva navedena tehnična pogoja. Prav tako nudi subvencije za 
vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnovešanje. 
 

Delitev stroškov energije za  
ogrevanje, zahtevani tehnični 
pogoji in subvencije države  

Cilj je jasen 
 
Želena temperatura 
v prostoru pri čim 
nižjih stroških  

Čas, leto 

2 1 3 

Stroški ogrevanja 

100 

75 

Obstoječi sistem 

Posodobljen sistem 

Investicija 
Nepotrebni 

stroški 

Vložena sredstva v termostatske ventile na 
radiatorjih in hidravlično uravnovešen sistem se 
povrnejo v dveh letih, da o povečanem udobju niti 
ne govorimo. 
 
Primer izračuna: 
 Predpostavimo lahko 25% prihranka energije. 
 Predpostavimo strošek ogrevanja obstoječega 

sistema 1000 €/leto. 
 Strošek ogrevanja posodobljenega sistema je tako 

750 €/leto, prihranek znaša 250 €/leto. 
 Investicija na stanovanjsko enoto ca 500 €. 
 Sredstva se povrnejo v dveh letih, lahko pa tudi prej. 
 
Rezultat 
Od drugega leta dalje privarčujete 250 €, vsako 
leto. 
Večje udobje, manj reklamacij in dragih popravil. 

Vložena sredstva v termostatske ventile na radiatorjih in 
hidravlično uravnotežen sistem se povrnejo v dveh letih, da o 
povečanem udobju niti ne govorimo.
Primer izračuna:
• Predpostavimo lahko 25% prihranka energije.
• Predpostavimo strošek ogrevanja obstoječega sistema
 1000 €/leto.
• Strošek ogrevanja posodobljenega sistema je tako 750 €/leto, 
 prihranek znaša 250 €/leto.
• Investicija na stanovanjsko enoto približno 500 €.
• Sredstva se povrnejo v dveh letih, lahko pa tudi prej.

Rezultat
Od drugega leta dalje privarčujete 250 €, vsako leto. Večje
udobje, manj reklamacij in dragih popravil.



Pravilno in zanesljivo delovanje ogrevalnega sistema zagotavlja le strokovno in kvalitetno izveden 
ukrep. Zato je potrebna kvalitetna priprava investicije. V projektni dokumentaciji določimo potrebno  
opremo, izdelamo natančen izračun vseh nastavitev in opredelimo okvirno vrednost investicije. 
Delo bo izvedeno natančno po projektu in potrebi z meritvami pretokov bo dokazana natančnost 
nastavitev regulacijskih elementov sistema. 

Ko pride do neenakomernega ogrevanja stanovanj, se je potrebno obrniti na upravnika, ki bo  
poskrbel za ustrezne informacije o ekonomičnosti hidravličnega uravnoteženja in vgradnje  
termostatskih ventilov. Upravnik naj na vašo pobudo:

• pridobi večinsko soglasje lastnikov stavbe in poskrbi za uvrstitev ukrepov v letni načrt 
 vzdrževanja stavbe,

• pri nas naroči projekt za projektiranje centralnega ogrevanja, kateri bo določil potrebne 
 ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in izračunal vrednosti za njihovo nastavitev,

• pridobi ponudbo na osnovi izdelanega popisa potrebnega materiala za izvedbo ukrepov,

• koordinira izvajanje del in poskrbi za učinkovit nadzor nad izvedbo,

• pripravi in vloži vlogo na javnem razpisu za subvencioniranje ukrepov s strani države ali to 
 prepusti našemu podjetju,

• po končanih delih spremlja porabo toplotne energije ter ugotavlja prihranke. 

izračun hidravličnega uravnoteženja sistema
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PrOJEKTnA DOKUMEnTACiJA

KAJ MOrATE sTOriTi
za zagotovitev hidravličnega uravnoteženja
in vgradnje termostatskih ventilov
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Podjetje Ecop Agent se je povezalo s podjetji, ki so na tem področju v 
samem svetovnem vrhu. Vsakemu uporabniku je v svojem domu udobje 
na prvem mestu in to lahko zagotovimo le z našimi partnerji in njihovimi 
proizvodi. Z željo, da strankam ponudimo le najboljše, najkakovostnejše 
in finančno ustrezne proizvode smo se povezali s podjetjem  
TA HYDRONICS, LANDIS + GRY, vOGEL&NOOT in AKLIMAT. 

OPTIMIZACIJA 
OGREvALNEGA 
SISTEMA v vAšI 
STAvBI

OPTIMIZACIJA 
OGREvALNEGA 
SISTEMA v vAšI 
STAvBI



Inženirska prednost
Z združitvijo natančnosti, znanja in izkušenj v enem zanesljivem viru, vam zagotavljamo celoten obseg 
rešitev.
Blagovne znamke Pneumatex, TA in Heimeier so bile združene v eno izjemno podjetje z imenom 
TA Hydronics. Celoten niz dosežkov sedaj deluje kot eden v vašo korist in vam omogoča optimiziranje 
hidravlične distribucije znotraj celotnega sistema. TA Hydronics je en celovit vir za nabor sistemskih 
rešitev v hidroniki (hidronika - uporaba vode kot toplotno prenosni medij v sistemih ogrevanja in 
hlajenja) .

TA HYDRONICS

 
S svojimi termostatskimi ventili je Heimeier dosegel vodilno 
pozicijo v svetovnem merilu. Na testiranju je bil termostatski 
ventil HEIMEIER vedno na prvem mestu, štirikrat zapored,  
izdelek pa je vedno dobil oceno »zelo dober«. 

TERMOSTATSKI vENTILI SO DANES v SISTEMIH 
OGREvANJA PRAKTIČNO OBvEZNI
IZ vEČ RAZLOGOv

• z njihovo vgradnjo dosežemo velik prihranek energije (tudi do 20%), 
 s čimer se strošek v njihovo investicijo povrne že v letu dni
• z njimi dosežemo večjo udobnost bivanja v prostorih
• zmanjšuje nepotrebno oddajanje toplote ogreval in s tem porabe goriva, kar posredno 
 zmanjšuje  tudi oddajanje škodljivih emisij v ozračje in tako pripomore k varovanju okolja
• ob rekonstrukciji ogrevalnega sistema je vgradnja termostatskega ventila zakonsko obvezna 
 (na podlagi pravilnika PURES)

DELOvANJE TERMOSTATSKEGA RADIATORSKEGA vENTILA

Sestavljen je iz radiatorskega ventila in termostatske glave. Zaradi notranjih virov toplote, kot je kuhanje, 
računalniki, TV, človeško telo prav tako oddaja toploto, se temperatura v prostoru povečuje preko 
želene vrednosti. 
Termostatska glava vključuje tipalo, ki je po navadi napolnjeno s tekočino. Tipalo zazna povečano 
temperaturo v prostoru, tekočina v tipalu se razširi in prične pripirati pretok ogrevalne vode skozi 
termostatski ventil in s tem skozi radiator. Temperatura radiatorja se zmanjša, s tem tudi 
temperatura prostora. Ne prihaja do nepotrebnega pregrevanja prostora. Ko pa temperatura 
v prostoru pade pod želeno vrednost, se ventil odpira in omogoči večji pretok tople vode  
skozi radiator.
Na kratko povedano, termostatski ventil in glava nam omogočata nastavitev želene 
temperature in ohranjanje njene konstantne vrednosti. Seveda morajo biti za pravilno delovanje 
termostatskega ventila izpolnjeni tudi drugi tehnični pogoji ogrevanja, eden izmed teh je tudi 
pravilna hidravlična uravnoteženost sistema za ogrevanje.
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TErMOsTATsKi 
VEnTiL HEiMEiEr

ENGINEERING ADVANTAGE 

Radiator valve accessories
  

Accessories – Radiator valves
Thermostatic radiator valves

Pressurisation & Water Quality    Balancing & Control    Thermostatic Control



S HIDRAvLIČNEGA vIDIKA SE LAHKO vEČINI NEPRAvILNOSTI IZOGNEMO, ČE SO 
IZPOLNJENI TRIJE OSNOvNI POGOJI:
• nazivni pretok mora biti zagotovljen vsem uporabnikom (radiatorji, konvektorji)
• tlačne razlike na radiatorskih termostatskih ventilih ne smejo biti previsoke in ne smejo nihati
• pretoki v posameznih regulacijskih krogih morajo biti med seboj usklajeni

MED POKAZATELJE, KI KAžEJO, DA ZGORAJ NAšTETI HIDRAvLIČNI POGOJI NISO 
DOSEžENI, LAHKO šTEJEMO:
• povečana poraba energije
• premajhna instalirana moč za srednjo ali visoko obremenitev
• nekateri deli zgradbe so pregreti, medtem ko so drugi prehladni
• predolg potreben čas za doseganje projektirane temperature, če je sistem izključen preko  noči
• moteči šumi in piskanje na radiatorskih termostatskih ventilih

ZAKAJ TERMOSTATSKI vENTILI HEIMEIER:

tehnična dovršenost
Natančnost in zanesljivost regulacije, ki sta zagotovljena s tekočinsko polnjenimi temperaturnimi tipali. 
Trajnost - telo ventila je iz brona (oz. rdeče litine), kar zagotavlja večjo trdnost in žilavost v primerjavi 
z običajno medenino; bron je med drugim tudi bolj odporen na korozijo; ker se iz brona ne izloča cink. 
Izredno toga vzmet v ventilih omogoča dolgotrajno uporabo brez težav. 

preprosta uporaba
Samo Heimeier ima glavo z natisnjeno temperaturno legendo, oznako za slepe in slabovidne, vidno in 
skrito omejitev giba.

zanesljiva kvaliteta
Kvaliteta in nadzor kvalitete v vseh fazah priprave in proizvodnje, od idejnega projekta, planiranja 
proizvodnega procesa, izbora materiala ter montaže in končnega izdelka. V Heimeierju verjamejo, da 
samo najvišji standardi kvalitete v celotnem proizvodnem procesu jamčijo za izdelek, zaradi katerega se 
bodo kupci ponovno vračali k Heimeierju.

Hidravlično uravnoteženje po projektiranih 
pretokih zagotavlja, da sistem ustrezno 
obratuje (t.j. omogoča da je instalirana moč 
»dostavljena« vsem uporabnikom) in, da se 
investicija povrne v najkrajšem možnem času.

Sistemi ogrevanja naj bi ob optimalnih stroških 
zadovoljili tudi najstrožje klimatske zahteve 
kateregakoli prostora. V praksi pa se pogosto 
zgodi, da tudi najbolj izpopolnjeni sistemi, ka-
kor tudi starejši sistemi, ne delujejo, tako kot 
bi morali. V takem primeru je vprašljivo tudi 
ugodje bivanja, stroški obratovanja pa so višji 
od pričakovanih. 
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HiDrAVLiČnO UrAVnOTEžEnJE 
OGrEVALniH sisTEMOV – TA

Ventil za uravnoteženje - STAD ventil

Regulator tlaka - STAP ventil



ZAKAJ JE POMEMBNO HIDRAvLIČNO URAvNOTEžENJE?

doseganje ustreznega pretoka
Očitno je, da imajo radiatorji v bližini črpalke višjo tlačno višino, kot ga imajo končni radiatorji, glede na 
katere izbiramo velikost črpalke. To pomeni, da določena ogrevala dobijo prevelik pretok, medtem ko 
končna ogrevala ne dobijo zadostnega pretoka.

jutranji zagon
V času zagona sistema ogrevanja, zaradi potrebe dobave energije do grelnega telesa, prihaja do 
nezadostnega pretoka skozi posamezna ogrevala. Vzrok tega pojava je v povečanih toplotnih potrebah 
prostorov v zagonskem času.

moteči šumi
V toplovodnih ogrevalnih sistemih so obtočne črpalke tako dimenzionirane, da tudi najbolj oddaljena 
ogrevala dobijo zadosten pretok. Pri neuravnoteženih sistemih največji del odvečne tlačne razlike na 
ogrevalih pokončnih vodov dušijo termostatski ventili. Če je pri tem presežena tlačna razlika, se na 
termostatskih ventilih pojavijo moteči piskajoči šumi. Ta problem je izrazit pri delnih obremenitvah. 

domnevna rešitev problema
V primeru nezadostnega pretoka skozi zadnja ogrevala je največkrat v uporabi (univerzalno zdravilo) 
vgradnja močnejše obtočne črpalke. Vendar tudi vgradnja močnejše črpalke ne zagotovi vedno tudi 
zadostnega pretoka v sistemu, neenakomernost razdelitve pretoka ostane nespremenjena, šumnost pri 
delni obremenitvi pa se celo poveča. K temu je potrebno dodati seveda še večje stroške za nabavo in 
obratovanje močnejše črpalke.

tlačne razlike ne smejo biti previsoke
Radiatorsko ogrevanje s termostatskimi ventili, je takšne narave, kjer se pretok vode v sistemu 
spreminja, zaradi zapiranja in odpiranja termostatskih ventilov (izjema je enocevni sistem). S tem ko 
se pretok vode v sistemu spreminja, se spreminja tudi tlačna razlika. Znan je pojav, ko se pri visokih 
zimskih zunanjih temperaturah pojavljajo moteči šumi in piskanje na radiatorskih termostatskih 
ventilih. Ko pride v sistemu do večjih nihanj tlačne razlike, ga lahko stabiliziramo z lokalnim 
regulatorjem diferencialnega tlaka. Bistvo rešitve je preprosto. Membrana regulatorja je spojena 
s pretokom in povratkom npr. ogrevalne veje. Pri povečanju tlačne razlike se poveča tudi sila na 
membrano in slednja zvezno zapira regulator, ki vzdržuje konstantno tlačno razliko na ventilu.  
Pri radiatorskem ogrevanju tako preprečimo šumenje in nepotrebno obrabo termostatskih ventilov. 

   

  

Jutranji zagon 
V času zagona sistema ogrevanja, zaradi potrebe dobave energije do radiatorja, prihaja do 
nezadostnega pretoka skozi posamezna ogrevala. Vzrok tega pojava je v povečanih 
toplotnih potrebah prostorov v zagonskem času.  

Termostatski ventili so namreč zjutraj popolnoma odprti. Pri pretoku skozi sistem voda 
sledi zakonom hidravlike, zato je pretok skozi ogrevala bliţje črpalki večji kakor je 
potrebno. Posledica tega je prenizka temperatura v prostorih na koncu omreţja. Šele ko 
bliţji prostori doseţejo temperaturo, ki je določena s termostatskimi ventili, ti pridušijo 
pretok na svojih ogrevalih. Sedaj dobijo tudi zadnja ogrevala ustrezen pretok, vendar ti 
prostori doseţejo predvideno temperaturo šele po občutnem časovnem zamiku. V kolikor 
zmanjšamo zagonski čas samo za pol ure, je vrednost investicije povrnjena ţe v kratkem 
času.  

 

Hidravlično uravnoteženje 
ogrevalnih sistemov 
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Zagon hidravlično uravnovešenega in neuravnovešenega sistema 
 
Neuravnovešen sistem moramo zagnati prej, zato se poveča poraba 
energije. 

URAVNOTEŢEN  
SISTEM 

ZAGON HIDRAVLIČNO 
URAVNOTEŽENEGA IN 
NEURAVNOTEŽENEGA
SISTEMA
Neuravnotežen sistem moramo 
zagnati prej, zato se poveča poraba 
energije.
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V nadaljevanju vam bomo predstavili najpogostejšo shemo in rešitev, ki se pojavlja na sistemih 
radiatorskega ogrevanja. 

DvOCEvNI RADIATORSKI SISTEM HORIZONTALNI 
RAZvOD + vERTIKALE

karakteristika sistema
Je zagotovo najpogostejši primer radiatorskega ogrevanja v starejših stanovanjskih zgradbah. Imamo 
horizontalni razvod ogrevanja, ki je po navadi v kleti ali pritličju stavbe. Lahko pa je tudi v najvišji etaži. 
Vertikale se dvigujejo (ali spuščajo), do posameznih radiatorjev. Ko termostatski ventili zapirajo, se 
skupni pretok v sistemu spreminja in s tem tudi tlačne razlike. Posamezno stanovanje ne moremo 
ločiti iz sistema ogrevanja, saj je povezan na večje število skupnih vertikal.

tehnična rešitev
Na vsak radiator namestimo termostatski ventil s prednastavitvijo HEIMEIER tip V-exakt ter 
radiatorsko zapiralo HEIMEIER tip Regutec ali Regolux. Uporabimo termostatsko glavo HEIMEIER tip 
K, DX ali drugo. Za javne prostore uporabimo tip B.
Na posamezne vertikale namestimo regulator tlaka v kombinaciji z ventilom za hidravlično 
uravnoteženje TA tip STAP + STAD. Oba ventila lahko služita kot zaporna elementa in za polnjenje 
ter praznjenje instalacije. V kolikor imamo zgradbo z majhnim številom etaž (npr. 3,4) je smiselno 
združiti več vertikal skupaj, saj je investicija manjša. Lahko združimo recimo levi del stavbe in desni 
del stavbe, vse je odvisno od tlorisa stavbe.
Na skupni razvod namestimo ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip STAF. Z njim lahko izmerimo 
skupni pretok, tlačne razmere, toplotno moč, preverimo delovanje črpalke itd.

STAPSTAD
regulator

tlačne razlikeuravnovešanje
ventil za

V-exakt

Regutec

Dvocevni radiatorski sistem
(horizontalni razvod + vertikale)

V-exakt

Regutec

V-exakt

Regutec

V-exakt

Regutec

V-exakt

Regutec

V-exakt

Regutec

STAPSTAD
regulator

tlačne razlikeuravnovešanje
ventil za

STAF

uravnovešanje
ventil za

V-exakt

Regutec

V-exakt

Regutec

V-exakt

Regutec

STAPSTAD
regulator

tlačne razlikeuravnovešanje
ventil za
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PriMEr nAMEsTiTVE  UsTrEZnE 
OPrEME GLEDE  nA nAČin 
OGrEVAnJA



ZA KvALITETNO DELOvANJE SISTEMA OGREvANJA MORAMO ZAGOTOvITI 
SLEDEČE

1. vzdrževanja tlaka pri ogrevanju
Poznamo odprti in zaprti sistem ogrevanja. Danes se izvajajo predvsem zaprti sistemi, saj odprte sisteme 
srečujemo predvsem na starejših objektih. 

Odprti sistemi imajo na vrhu stavbe posodo v kateri je določena količina vode. Ta posoda kompen-
zira raztezke vode, ki nastanejo zaradi temperaturnih nihanj. Višina vodnega stolpca, ki ga določa lega 
posode, nam določa tlak v sistemu ogrevanja. Posoda mora biti vgrajena vsaj 3m nad najvišjo točko sis-
tema ogrevanja. Voda v tej posodi je v neposrednem kontaktu z zrakom. To pomeni, da dan za dnem, 

Stabilne tlačne razmere, dobro odzračen sistem, odlična kakovost vode v ogrevalnih in hladilnih sistemih, 
kot tudi zanesljiva, higienska dobava pitne vode – te teme definirajo Pneumatex. Uporabniku prijazni izdelki 
najvišje kakovosti in vsestranska podpora za stranke so naš cilj. Dinamično upravljanje vode predstavljajo: 
inovacije, usmerjenost k strankam in pionirska tehnologija.
Dinamično upravljanje vode (Dynamic water management) je vrhunska kombinacija tehnologije in 
znanja. Za učinkovito delovanje, zanesljivost in trajnost v sistemih ogrevanja, hlajenja in pitne vode. 
Pneumatex, z mislijo na celoten sistem, zagotavlja vzdrževanje tlaka in kakovost vode. 

17

PnEUMATEX – VZDržEVAnJE TLAKA

Slika: TRANSFERO TECBOX
Naprava za natančno vzdrževanje
tlaka, dopolnjevanje vode v sistem in
odplinjevanje - odzračevanje sistema. 



leto za letom prihaja zrak v sistem ogrevanja, tvori korozijo. Glavni problem odprtih sistemov ogrevanja 
je tvorjenje korozije v ceveh in armaturah. Tudi toplotne izgube so večje, saj po nepotrebnem ogrevamo 
vodo v posodi na vrhu stavbe. Zato se danes uporabljajo zaprti ogrevalni sistemi.

Zaprti sistemi imajo za vzdrževanje ustreznega tlaka v sistemu in za kompenzacijo raztezkov vode
vgrajeno eno izmed sledečih rešitev:

• Raztezno posodo (npr. Statico)
• Sistem vzdrževanja tlaka s kompresorjem 
 (npr. Compresso)
• Sistem za vzdrževanje tlaka s črpalko 
 (npr. Transfero)

Pri manjših sistemih zadostuje raztezna posoda. Raztezna posoda se lahko le do določene mere napolni 
z vodo, večji del ostane napolnjen z zrakom. Njena izkoriščenost je razmeroma slaba. Pri večjih sistemih 
bi morali vgrajevati zelo velike posode. Če imamo sistem vzdrževanja tlaka s kompresorjem ali s črpalko, 
uporabimo prav tako posodo, ki je podobna raztezni posodi. Njen volumen lahko skoraj v celoti izkoris-
timo za raztezke vode v sistemu. V tem primeru zna biti posoda tudi do 4x manjša kakor klasična raztez-
na posoda. V vseh treh primerih mora biti v posodi vreča iz kvalitetne gume, ki ne prepušča prehajanje 
zraka v sistem ogrevanja. S tem preprečimo tvorjenje korozije. 
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Slika: Razstezne posode s fiksno zračno blazino za sisteme 
ogrevanja, hlajenja in solarne sisteme. Primerne za zaprte 
sisteme ogrevanja. 
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2. dobro odzračen sistem
Sistem ogrevanja moramo dobro odzračiti, saj nam drugače povzroča probleme. Ti problemi so lahko:

• hrup in šum v instalaciji
• tvorjenje korozije v ceveh in armaturah
• radiatorji slabo ali sploh ne grejejo

Zrak v sistemu se pojavlja v različnih oblikah in se glede na obratovalne pogoje lahko spreminja iz ene 
oblike v drugo. Te oblike so:

• Akumuliran zrak v najvišjih točkah odzračimo z avtomatskih odzračevalnikom. Odzračevanik bo 
učinkovit takrat, ko črpalka ne bo obratovala, saj zrak v obliki mehurčkov ne bo potoval po celotnem  
sistemu temveč se bo nabral v najvišjih točkah. Odzračevalnik naj bo dimenzije vsaj DN15 z umirjevalno 
komoro. Mora biti kvaliteten, da ne prihaja do kapljanja. Vsaka instalacija v najvišjih točkah potrebuje 
naprave za odzračevanje, npr. avtomatske odzračevalnike Zeparo ZUT. 

• Mikro in makro mehurčki, pogosto jih slišimo v ceveh v obliki žuborenja. Odzračimo jih lahko na 
 različne načine;
- Zelo hitra in učinkovita je metoda z izločevalnikom za mikro mehurčke (npr. Zeparo ZUV oz. ZIO). 
  Izločevalnik  se namesti na glavni razvod. Mehurčki, ki bodo potovali v sistemu, se bodo slej ko prej  
 ujeli vanj. Mehurčki se izločajo izključno takrat, ko je črpalka vklopljena, ko imamo pretok.  
 Namestimo ga za  generator toplote, kjer  imamo najvišjo tempeaturo vode, saj bo tam najbolj  
 učinkovit. Lahko uporabimo izvedbo, ki služi kot izločevalnik nečistoč ali oboje hkrati  (Zepero ZUK).  
 Pri delovanju smo omejeni  z višino vodnega stolpca nad njim. Npr. pri  temperaturi vode 70°C višina  
 vodnega stolpca ne sme biti višja kot 12m, drugače ne bo učinkovit. Uporaben je  za nižje objekte,  
 ali tam, kjer so glavni razvodi ogrevanja (kotlovnica) na vrhu zgradbe.

- Višji tlak kot ima voda, več zraka je v njej topnega in obratno. To fizikalno lastnost lahko uporabimo  
 tako, da  vodo sistematično pošiljamo v posodo v kateri ustvarimo vakuum oz. zelo nizek tlak.  
 Ves zrak iz vode  bomo izločili. Uporabimo npr. napravo Vento. Tudi naprava za vzdrževanje tlaka  
 s črpalko (Transfero TV ali TPV) ali kompresorjem (Compresso CPV) lahko ima funkcijo odzračevanja. 
  Napravo vgradimo na glavnem razvodu. Velikokrat je ekonomsko upravičeno vgraditi le eno  
 napravo, ki ima funkcijo vzdrževanja tlaka in odzračevanja  ter tudi dopolnjevanja. 

• raztopljen zrak v vodi je nevaren zlasti za tvorjenje korozije. Odvisno od pogojev se lahko
 preoblikuje v mikro, makro mehurčke. Odzračevanje raztopljenega zraka v vodi je že opisano pod  
 drugo točko odstranjevanja mikro in makro mehurčkov. 
 Na sistemu na skupnem razvodu vgradimo izločevalnik Zeparo ZUV oz. ZIO. Pri večjih sistemih je  
 smiselno vgraditi kombinirano napravo Transfero TV, TPV ali Compresso CPV. 

3. dopolnjevanje vode
Predvsem zaradi raznih vzdrževalnih del na sistemu ogrevanja, moramo sistem velikokrat dopolnjevati 
z vodo. Ta naj bo seveda omehčana. Zelo elegantna je rešitev z avtomatskim dopolnjevanjem.

• Če je tlak v omrežju sanitarne vode zadosten proti tlaku v sistemu ogrevanja uporabimo  
 enostavno napravo za dopolnjevanje. Sestavljena je iz protipovratnega ventila, da se  
 ogrevna voda ne meša s sanitarno, števca pretoka vode za dopolnjevanje ter elektromagnetnega 
  ventila (npr. Pleno P oz. PI).

• Če tlak v omrežju sanitarne vode ni zadosten moramo uporabiti napravo z dodatno črpalko s katero  
 potisnemo vodo v sistem ogrevanja (npr. Pleno PI 9.1.).
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Funkcija dopolnjevanja je lahko vključena v napravo za avtomatsko vzdrževanje tlaka s kompresorjem (Compresso 
CPV) ali črpalko (Transfero TP in TPV) kakor tudi v napravo za avtomatsko odzračevanje Vento VP. Pri nobenih od 
teh naprav nismo odvisni od tlaka v omrežju sanitarne vode. 
Sanitarna voda že v osnovi vsebuje raztopljene pline (kisik, dušik). Zelo priporočljivo je, da vodo za dopolnjevanje 
najprej odzračimo v napravi za avtomatsko odzračevanje (Compresso CPV, Transfero TPV, Pleno PV) šele nato jo 
potisnemo v sistem ogrevanja. 

4. avtomatska regulacija in nadzor sistema
Z avtomatsko regulacijo lahko imamo nadzor nad vsemi tremi funkcijami (vzdrževanje tlaka, odzračevanje in dopol-
njevanje). To je zelo koristno v vseh sistemih, zlasti pri večjih. 

Regulacija, ki ji pravimo BrainCube, omogoča:
• natančno in točno doseganje želenih parametrov na objektu,
• sproti zaznava in meri vse parametre na sistemu,
• v kolikor je v sistemu kaj narobe, naprava to zazna in javi sporočilo,
• vsako sporočilo ima svoj datum in uro, tako da točno vemo, kaj se je dogajalo na sistemu, tudi ko nismo bili  

prisotni,
• vsako sporočilo ima svojo kodo, ki nam natančno pove vrsto napake,
• regulacijo lahko po želji povežemo s centralnim nadzornim sistemom. 

Vse naprave za vzdrževanje tlaka s kompresorjem (Compresso) ali s črpalko (Transfero), naprava za avtomatsko 
dopolnjevanje Pleno PI ali odzračevanje Vento že vključujejo regulacijo BrainCube. Na objektu je zadostna le ena 
regulacija, na katero lahko povežemo druge naprave. 

Vzdržujemo tlak in kvaliteto
ves čas optimalno
Glavna in najpomembnejša
komponenta v vsakem
vodnem sistemu
je vedno voda. 



Območja delovanja in izbira funkcij omogočajo, da se merilnik ULTRAHEAT T550 uporablja tako v 
stanovanjskih blokih kot pri odjemalcih s posebnimi tarifami oziroma za bolj splošne namene. Različne 
nastavitve programske opreme zagotavljajo visoko modularnost števca oziroma prožno rešitev, ki se 
lahko prilagodi vašim specifičnim potrebam in namenom uporabe.
 

Podjetje Landis+Gyr je vodilni svetovni proizvajalec merilnih naprav, sistemov in storitev porabe 
energije. Združuje vrhunsko merilno tehnologijo in poglobljeno znanje o merilnih postopkih. Na ta način 
omogoča IT rešitve in storitve na področju samodejnega upravljanje merilnih podatkov. Vodilo podjetja 
Landis+Gyr je VEČ kot le meritve. Merilne naprave, sistemi in rešitve za električno energijo, toploto, plin 
in vodo ter dodatne storitve so njihovi inovativni, zanesljivi, precizni ter kakovostni izdelki. Prve števce 
električne energije so izdelali že daljnega leta 1896. 

Merjenje na osnovi ultrazvoka predstavlja najsodobnejši način merjenja toplotne energije. Za razliko od  
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LANDIS+GYR

ULTrAZVOČni TOPLOTni ŠTEVCi

mehanskih števcev, ki so bili v uporabi do danes, ultrazvočni števci nimajo vrtečih se delov. To zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo brez vzdrževanja in visoko točnost v celotnem obdobju uporabe.

 
Toplotni števec ULTRAHEAT T550 je posebej zasnovan za številne različne vrste uporabe, v okviru 
katerih se lahko z merjenjem porabe toplotne energije zadovoljijo specifične potrebe distribucijskih in 
lokalnih ogrevalnih sistemov, energetskega upravljanja stavb in merjenja hlajenja

TOPLOTni ŠTEVEC ULTrAHEAT T550



KLJUČNE LASTNOSTI
• Izjemno natančno in stabilno merjenje, ki ga omogoča ultrazvočni način delovanja
• Ker naprava ne vsebuje gibljivih delov, ni mehanske obrabe
• Dnevnik dogodkov vključen v standardno opremo
• Odobreno merilno območje: 1:100
• Možna namestitev na neravnih delih cevi
• Komponente za merjenje prostornine v kovinski izvedbi
• Življenjska doba baterij do 16 let
• Na voljo enote za napajanje z izmenično/enosmerno napetostjo od 24 V do 230 V
• Optični vmesnik v skladu z EN 62056-21:2002
• Dva priključka za komunikacijske module
• Omogoča odčitavanje podatkov za zadnjih 60 mesecev
• Številne tarifne funkcije omogočajo prilagoditev enote v skladu z individualnimi zahtevami
• Natančna, robustna, neobrabljiva naprava
• Samodejna samodiagnostika in zaznavanje napak
• Dodatne možnosti: programirljivi zapisovalnik podatkov za spremljanje sistema

vAš POTNI LIST ZA PRIHODNOST
• Impulzni modul, dvokanalni
• Modul M-bus
• M-bus z dvema impulznima vhodoma
• Modul s tokovno zanko
• Analogni modul, dvokanalni
• Brezžični modul z dvema impulznima vhodoma
• GSM modul z dvema impulznima vhodoma
• GPRS modul za povezovanje 8 merilnikov M-bus

seznam tarif: tarife se lahko prilagodijo specifičnim potrebam
Številne tarifne funkcije omogočajo nastavitev sistema za specifične tarifne okvire. Pri nastavljanju 
tarif za moč, pretok, temperaturo povratka ali dovoda so na voljo tri mejne vrednosti. Možen je tudi 
dvotarifni sistem, bodisi s časovnimi impulzi ali z daljinskim upravljanjem prek M-busa. 
Z uporabo prožnih tarifnih funkcij lahko prek določanja tarifno odvisnih cen za ogrevanje in hlajenje 
ustvarimo ugodne pogoje za učinkovitejše sisteme za ogrevanje četrti.

dnevnik dogodkov za boljšo diagnostiko
Funkcija dnevnika dogodkov omogoča zapis in izbiro 24 različnih dogodkov s servisno programsko 
opremo. Možen je tudi zapis diagnostike napak v delovanju. Dogodki, stanje delovanja in spremembe 
naprave se zapisujejo skozi daljše obdobje in so lahko dostopni.

zapisovalnik podatkov: spremljanje in analiza
Kot dodatna možnost je na voljo zapisovalnik podatkov, ki neprekinjeno shranjuje izmerjene vrednosti. 
Omenjene vrednosti se zapisujejo vzporedno, v štirih časovnih ciklih, od urnih do letnih ciklov. 
Vsaka od zbirk vsebuje do osem po izbiri izmerjenih vrednosti. Na voljo je tudi servisna programska 
oprema, ki omogoča posamično dodeljevanje izmerjenih vrednosti ter njihov enostaven priklic in prikaz. 
Zapisovalnik podatkov omogoča spremljanje delovanja sistema in tehnično analizo načina delovanja.

22



samodiagnostika za boljšo varnost
Zagotovljen je varnostni paket, ki omogoča zgodnje zaznavanje kakršnih koli nedovoljenih posegov 
v sistem ali morebitnih težav. Merilnik ULTRAHEAT T550 zapisuje podatke o oblogah umazanije v 
sistemu in o tem poroča, poleg tega pa zanesljivo prepozna kakršen koli nedovoljen poseg v temperaturne 
senzorje. Ta funkcija je ustrezno dopolnjena z dnevnikom dogodkov, ki je vključen v standardno opremo. 
Podatkov, vpisanih v dnevnik dogodkov, ni mogoče izbrisati. Poleg tega mesečne vrednosti zagotavljajo 
zanesljiv vpogled v porabo in druge parametre ter njihovo sledenje.

nizki stroški vgradnje in delovanja
Neobrabljivi deli, samodejna samodiagnostika in zaznava napak zagotavljajo minimalne stroške delovanja  
naprave, poleg tega pa je njena uporaba povsem enostavna. Začetni stroški so zaradi preproste in hitre 
vgradnje zares nizki.

minimalni investicijski stroški ter zagotovljena varnost investicije
Merilnik uporablja kot komunikacijski vmesnik module »priključi in uporabljaj«, s čimer zagotavlja 
združljivost naprave tudi z novimi komunikacijskimi rešitvami, ki nas čakajo v prihodnosti. Prožnost  
zagotavljata dva priključka za module. Merilnik ULTRAHEAT je izdelan v robustni izvedbi, investicija vanj pa 
je zaradi njegovih neobrabljivih delov, ki mu zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, odlična rešitev. Merilnik se 
lahko vgradi tudi na neravnih delih cevi, kar prinaša dodatne prihranke v zvezi s prostorom in stroški. Merilnik  
ULTRAHEAT ponuja obilje izjemnih funkcij.

durasurface zanesljive meritve s profilom
Inovativen notranji profil DuraSurface postavlja nove standarde na področju merilne stabilnosti.  
Notranji profil DuraSurface, s katerim so opremljene merilne komponente majhne prostornine (do 2,5 qp),  
nenehno odstranjuje moteče odboje v merilnem kanalu ter zagotavlja izjemno merilno stabilnost in 
boljšo odpornost merilnika proti raznim oblogam.

Ta revolucionarna inovacija omogoča zanesljive meritve in dolgoletno delovanje brez vzdrževanja.

kakovost – preverjena in zagotovljena
Kakovost vseh naših merilnikov toplotne energije je zagotovljena. Vsak števec se preizkusi, še preden  
zapusti tovarno, poleg tega pa imajo vsi števci ustrezne certifikate, ki potrjujejo skladnost sistemov 
vodenja kakovosti in ravnanja okolja s standardoma ISO 9001 in ISO 14001. 
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• Možna namestitev na neravnih delih cevi; elementi za okrepitev  
 pretoka niso potrebni
• Samodejno shranjevanje letnih podatkov na nastavljeni dan
• 15 mesečnih vrednosti
• Čas delovanja baterije do 11 let
• Zunanje napajanje z izmenično/enosmerno napetostjo 24 V (posebna izvedba)
• Optični vmesnik v skladu z IEC870 (M-bus)
• Moduli: impulzni izhod ali M-bus
• Samodiagnostika

izbira po meri – temperaturni senzor
ULTRAHEAT T350 deluje z neprekinjeno priključenimi temperaturnimi senzorji Pt 500. Glede na vaše 
potrebe vam lahko dobavimo standardni senzor Direct Short M10 x 27,5 mm za neposredno vgradnjo 
ali senzorje 5,2 x 45 mm za žepke – s kablom dolžine 1,5 ali 5 m. Za vgradnjo senzorja dovoda je na voljo 
ustrezen pribor, medtem ko je senzor povratka že vgrajen v enoto za merjenje prostornine.

Toplotne števce ULTRAHEAT T350 odlikujejo poleg natančnosti in enostavnega obračunavanja popolna 
zanesljivost, dolga življenjska doba ter nizki stroški vgradnje in vzdrževanja. Omenjeni toplotni števci 
so prava rešitev za vaše gospodinjske potrebe.

lastnosti naprave
• Izjemno natančno in zanesljivo merjenje, ki ga omogoča ultrazvočna  
 tehnologija
• Neobrabljiva naprava – brez mehanskih gibljivih delov
• Merilno območje pretoka: 1:1000 v skladu s standardom 
 EN 1434
• Celotno območje: 1:500
• Vgradnja v dovod ali povratek – po izbiri

TOPLOTni ŠTEVEC ULTrAHEAT T350
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velike zmogljivosti v majhnem prostoru – računalo
Toplotni števec ULTRAHEAT T350 s kompaktnim računalom omogoča enostavno namestitev  
v katero koli montažno ohišje. Za optimalno odčitavanje se lahko števec zavrti na merilni cevki oziroma  
montira do 1 m stran, tudi pri serijski izvedbi. Montažna plošča se lahko uporabi tudi kot stenski nosilec.  
Elektronska enota je opremljena z optičnim vmesnikom in možnostmi za daljinsko odčitavanje prek  
M-busa ali impulznega modula.

Preizkušeno in dokazano dolgoletno delovanje
• Ultrazvočni merilniki Landis+Gyr že več kot dvajset let uspešno delujejo v težkih razmerah  
 ogrevanja gospodinjstev in četrti.
• Visoka merilna stabilnost in zanesljivost sta bili v praksi dokazani že 100-tisočkrat.
• Nemška kakovost – zanesljive, inovativne ter po meri izdelane rešitve.

najvišja merilna točnost
Toplotni števec ULTRAHEAT T350 je zasnovan za različne vrste uporabe v gospodinjstvih. Deluje na 
podlagi preverjene ultrazvočne merilne tehnologije Landis+Gyr, ki omogoča najvišjo merilno točnost, 
stabilne meritve ter dolgoletno delovanje brez vzdrževanja. Pretok se meri z uporabo ultrazvočnega 
prenosa, pri čemer dva pretvornika izmenično oddajata ultrazvočne signale v smeri pretoka ter v njegovi 
nasprotni smeri. Na podlagi razlike med izmerjenimi časi širjenja signalov lahko natančno izračunamo 
vrednost pretoka.

varna prihodnost in trpežnost
Merilna cevka toplotnega števca ULTRAHEAT T350 je izdelana v robustni kovinski izvedbi in opremljena  
s posebnim notranjim profilom DuraSurface, ki onemogoča moteče odboje v merilnem kanalu že od 
samega začetka delovanja naprave ter zagotavlja boljšo odpornost merilnika proti oblogam. Prednosti 
so očitne: tehnična superiornost in nobenih obrabnih delov. Pomembna pa je tudi izjemna zanesljivost.

enostavna montaža in uporaba
Toplotni števec ULTRAHEAT T350 omogoča enostavno montažo in uporabo. Vgradimo ga lahko tudi  
na neravnih delih cevi, v kateri koli smeri, poleg tega pa za vgradnjo ne potrebujemo elementov za 
okrepitev pretoka. Smer vgradnje ne vpliva na merilno točnost ali dinamiko merjenja. Toplotni 
števec ULTRAHEAT T350 ni občutljiv na majhne delce v vodi, odlikuje pa ga tudi neslišno delovanje. 

pregledno delovanje
Odčitki, prikazani na velikem prikazovalniku, so urejeni na pregleden in lahko razumljiv način. Razdeljeni  
so v dva preprosto dostopna sklopa: v prvem sklopu so prikazani odčitki, namenjeni odjemalcem, drugi  
sklop pa je namenjen serviserjem. Dostopne so tako trenutne vrednosti kot nastavljene dnevne in 
mesečne vrednosti. Prikaz vseh odjemnih vrednosti zagotavlja lažje sledenje ter enostaven obračun  
porabljene toplotne energije.



Radiatorski delilnik Metra deluje na principu dveh temperaturnih 
senzorjev. Prvi meri temperaturo ogrevalnega telesa, drugi pa  
temperaturo okolice. Delilnik je opremljen z IR in lahko tudi z radijsko  
komunikacijo. Prek radijske komunikacije so dostopni podatki o porabi  
zadnje obračunske periode in trenutnega stanja, prek IR komunikacije  
pa je možno odčitati podatke zadnjih 11 mesecev. Vgrajene ima tudi 
zaščitne funkcije proti prevaram.

26

uporaba
Elektronski radiatorski delilnik z radio komunikacijo E-ITN 30.xx 
se uporablja za delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih  
objektih s centralnim ogrevanjem. Uporabljamo jih tako pri enocevnih  
horizontalnih in dvocevnih vertikalnih ogrevalnih sistemih. Primerni 
so za uporabo v ogrevalnih sistemih s povprečno izračunano 
temperaturo medija med 35°C in 90°C.

prednosti elektronskega delilnika e-itn 30.xx
Ker ima delilnik E-ITN30.xx integriran radio modul, njegove podatke enostavno odčitamo daljinsko in 
vstop v stanovanje ni potreben. Delilniki E-ITN 30.xx se lahko odčitavajo iz hodnika oz. iz parkirišča pred 
stavbo preko sprejemne enote in prenosnega računalnika ali pa jih preko  GSM-centrale odčitavamo na 
daljavo (iz oddaljene pisarne).

pregled podatkov na lcd prikazovalniku
Vsak uporabnik lahko pregleduje porabo tekočega obračunskega obdobja,  pregleduje porabo v pretek-
lem obračunskem obdobju na LCD zaslonu, ki je nameščen na vrhu delilnika. Med posameznimi prikazi 
na LCD prikazovalniku se pomikamo s kratkim pritiskom na tipko delilnika.

Prikazi si sledijo po sledečem vrstnem redu:

1. Trenutna poraba v tekočem obračunskem obdobju

2. Arhivirana poraba v preteklem obračunskem obdobju

3. Kontrolna alfanumerična koda

4. Prvi del serijske številke merilca

5. Drugi del serijske številke merilca

6. Datum

rADiATOrsKi DELiLniKi

ELEKTrOnsKi  rADiATOrsKi 
DELiLniK Z  rF KOMUniKACiJO 
E-iTn 30.XX METrA

256

437 SM

I.n.6.9.4.

-3403

9667

18.12



Začetek merjenja: pri temperaturi ogrevalnega telesa ≥ 23°C 
in razliki med temperaturo ogrevalnega telesa in okolice ≥5°C

Predhodne vrednosti: 11 mesečnih vrednosti ter zadnja letna vrednost
Napajanje: litijeva baterija 3,6V
živjenjska doba: 10 let + 1 leto rezerve
Prikazovalnik: pet segmentni LCD prikazovalnik + dva posebna znaka
Shranjevanje podatkov: dnevno shranjevanje podatkov z časovno značko
Kontrolna funkcije: avtomatsko
IR komunikacija: da
Radio komunikacija: da
Dimenzije: 100 x 37 x 33
Material: ABS + PC / AL-F22
IP zaščita: IP 42

Delovna frekvenca: 868 MHz
Moč signala: < 5mW
Trajanje prenosa podatkov: < 8ms
Frekvenca oddajanja podatkov: letno odčitavanje: (240 to 246) s – 11 mesecev na leto

mesečno odčitavanje: (30 to 36) s – tri dni v vsakem mesecu
Doseg signala: ~ 25 m v zgradbah

Dosegi signala opisani zgoraj so izmerjeni z zunanjo
sprejemno anteno. Doseg signala se lahko zmanjša zaradi
raznih konstrukcij zgradbe (železobetonske stene, dvigala,…)

Kodiranje podatkov: da
Podatki, ki se pošljejo serijska številka radiatorskega delilnika
preko radio signala: datum odčitavanja

alfanumerična koda
stanje porabe zadnje obračunske periode
stanje porabe trenutne obračunske periode
stanje elektronske plombe

TEHNIČNE INFORMACIJE – SPLOšNO

TEHNIČNE INFORMACIJE O RADIO KOMUNIKACIJI
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Vodomeri so standardnih dimenzij z možnostjo nadgradnje z radio 
komunikacijo. Glede na optimalno izvedbo antene ni potreben 
vstop v stanovanje, pri manjših zgradbah tudi ne v stavbo.  
Centrale za sprejem podatkov se instalirajo na hodnik le v primeru 
GSM odčitavanja. Radio modul je opremljen z elektronsko plom-
bo, za večjo varnost pa je možno namestiti tudi mehansko.  
Podatki,  ki se prenašajo po radio signalu so kodirani. 

delovanje
Kompletna rešitev sestoji iz vodnega števca GSD8-RF in radio 
modula E-RM 30. Ta modul sprejema podatke iz mehanskega 
dela vodnega števca, jih obdela in shrani ter posreduje 
rezultate preko radio signala.

Nazivni pretok: 1,5 m3/h
Maksimalni pretok: 3 m3/h
Napajanje: litijeva baterija
življenjska doba: 6 let + 1 leto rezerve
Shranjevanje podatkov: dnevno
Preverjanje delovanja: avtomatsko
Zaščita pred prevarami: detekcija negativnega pretoka
Elektronska plomba: da
Mehanska plomba: da
Resolucija modula: 0,001 m3

IR komunikacija: da
Radijska komunikacija: da
Dimenzije: 70 x 43 x 69 mm
Material: polikarbonat
Dovoljena temperatura okolice: 5÷50°C
IP zaščita: IP64
Okoljski razred: B
Elektromagnetni razred: E1

TEHNIČNI PODATKI – SPLOšNO
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VODOMEri

GOsPODinJsKi VODni 
ŠTEVEC Z rADiO MODULOM 
GsD8-rF / E-rM 30 METrA 



GOSPODINJSKI vODNI 
šTEvEC Z RADIO MODULOM 
GSD8-RF / E-RM 30 METRA

Delovna frekvenca: ( 868,7 – 869,2 ) MHz
Delovna frekvenca: < 5mW
Moč signala: < 8ms
Razred obratovalnega cikla:

Trajanje prenosa podatkov:
Frekvenca oddajanja podatkov: letno odčitavanje: (30 to 36) s – en mesec na leto

(240 to 246) s – 11 mesecev na leto
Trajanje prenosa podatkov: mesečno odčitavanje: (30 to 36) s – tri dni v vsakem mesecu

(240 to 246) s – ostale dni v mesecu
Doseg signala: ~ 25 m v zgradbah

Dosegi signala opisani zgoraj so izmerjeni z zunanjo
sprejemno anteno. Doseg signala se lahko zmanjša zaradi
raznih konstrukcij zgradbe (železobetonske stene, dvigala,…)

Kodiranje podatkov: Da
Podatki, ki se pošljejo Serijska številka radio modula
preko radio signala: Datum odčitavanja

Stanje porabe na zadnji obračunski dan (pozitivni pretok)
Stanje porabe na zadnji obračunski dan (negativni pretok)
Trenutna vrednost 
(pozitivni pretok, kumulativna vrednost od začetka merjenja)
Trenutna vrednost (negativni pretok, kumulativna vrednost 
od začetka merjenja)
Datum začetka obračunske periode
Stanje elektronske plombe

TEHNIČNI PODATKI RADIO MODULA E-RM 30
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področje uporabe

Radio modul se lahko uporablja samo z vodomerom GSD8-RF. Ni omejitev glede položaja montaže.

Poleg omenjenih proizvodov pa vam ponujamo tudi sledeče proizvode in rešitve:
• Ultrazvočne plinomere Landis+Gyr,
• Radiatorske delilnike Siemens,
• Vodomere Siemens,
• Sisteme za odčitavanje in obdelavo podatkov Landis+Gyr,
• Daljinsko odčitavanje in obračun porabe energentov in vode.

Vsi naši ultrazvočni toplotni števci, ultrazvočni plinomeri in druge merilne naprave so overjeni skladno s 
Pravilnikom o merilnih instrumentih (Uradni list rs 42/2006) in ne potrebujejo prvega overjanja v sloveniji.



02 Program posodobitve

POPOLNI PARTNER 
ZA POSODOBITEV

Posodobite svoj kurilni sistem s VOGEL & NOOT

Skrajni čas je!
Kurjenje z neučinkovitimi panelni-

mi radiatorji obremenjuje podneb-

je in zanj potrošnik porabi veliko 

denarja. Področje bivanja povzroča 

zaradi zastarelosti kurilnih sistemov 

po vsej Evropi milijarde nepotreb-

nih energetskih stroškov in približno 

tretjino skupnih toplogrednih emisij. 

Kaj je pomembno?
Za trajno sanacijo je treba zamenjati 

celotni sistem. Poleg toplotnega vira 

je treba obnoviti tudi sistem odda-

janja toplote. Radiator je zadnji člen 

v verigi in igra odločilno vlogo. Če 

se zamenja samo toplotni vir (npr. 

kurilni kotel), stari panelni radiatorji 

ne bodo omogočali povečan prihra-

nek energije pri oddaji toplote!

Posodabljanje s sistemom
Radiatorji za posodabljanje podjetja 

VOGEL & NOOT se lahko vgradijo

preprosto, hitro in brez umaza-

nije, ker so zaradi specialnih razdalj 

priključkov primerni za vse stare 

priključne dimenzije – tako popoln-

oma odpadejo obsežna pleskarska 

dela in dolbenje.

30

vOGEL & NOOT

Posodobite svoj ogrevalni sistem s vOGEL & NOOT

VOGEL&NOOT

heatingthroughinnovation.

New DesigN
ColleCtioN.
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02 Program posodobitve

POPOLNI PARTNER 
ZA POSODOBITEV

Posodobite svoj kurilni sistem s VOGEL & NOOT

Skrajni čas je!
Kurjenje z neučinkovitimi panelni-

mi radiatorji obremenjuje podneb-

je in zanj potrošnik porabi veliko 

denarja. Področje bivanja povzroča 

zaradi zastarelosti kurilnih sistemov 

po vsej Evropi milijarde nepotreb-

nih energetskih stroškov in približno 

tretjino skupnih toplogrednih emisij. 

Kaj je pomembno?
Za trajno sanacijo je treba zamenjati 

celotni sistem. Poleg toplotnega vira 

je treba obnoviti tudi sistem odda-

janja toplote. Radiator je zadnji člen 

v verigi in igra odločilno vlogo. Če 

se zamenja samo toplotni vir (npr. 

kurilni kotel), stari panelni radiatorji 

ne bodo omogočali povečan prihra-

nek energije pri oddaji toplote!

Posodabljanje s sistemom
Radiatorji za posodabljanje podjetja 

VOGEL & NOOT se lahko vgradijo

preprosto, hitro in brez umaza-

nije, ker so zaradi specialnih razdalj 

priključkov primerni za vse stare 

priključne dimenzije – tako popoln-

oma odpadejo obsežna pleskarska 

dela in dolbenje.

SKRAJNI ČAS JE!
Kurjenje z neučinkovitimi panelnimi radiatorji obremenjuje podnebje in zanj 
potrošnik porabi veliko denarja. Področje bivanja povzroča zaradi zastarelosti 
kurilnih sistemov po vsej Evropi miljarde nepotrebnih energetskih stroškov in 
približno tretjino skupnih toplogrednih emisij.

KAJ JE POMEMBNO?
Za trajno sanacijo je treba zamenjati celoten sistem. Poleg toplotnega vira je 
treba obnoviti tudi sistem oddajanja toplote. Radiator je zadnji člen v verigi in igra 
odločilno vlogo. Če se zamenja samo toplotni vir (npr. kurilni kotel), stari panelni 
radiatorji ne bodo omogočali  povečan prihranek energije pri oddajanju toplote!

POSODABLJANJE S SISTEMOM
Radiatorji za posodabljanje podjetja VOGEL & NOOT se lahko vgradijo preprosto, 
hitro in brez umazanije, ker so zaradi specialnih razdalj priključkov primerni za vse 
stare priključne dimenzije – tako popolnoma odpadejo obsežna pleskarska dela in 
dolbenje.
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03Program posodobitve

� Povprečni prihranek energije v 

 višini 15 %

� Najpomembnejši sanacijski ukrep

  poleg zamenjave kurilnega kotla 

� Brez obsežnih pleskarskih del ali 

 dolbenja

� Takojšnje povečanje kakovosti 

 bivanja in življenja 

1 NA = razdalja med priključki, 2BT = vgradna globina, 3BH = vgradna višina, 4BL = vgradna dolžina

Posodobitev s ploščatimi  ... ... in z dizajnerskimi radiatorji

Radiatorji za zamenjavo Naše priporočilo Radiatorji za zamenjavo Naše priporočilo

Vsi stari panelni radiatorji DIN 
NA1  500 mm

(BT2 = 110 mm in 160 mm)

Ploščati radiator
BH3  = 554 mm, NA = 500 mm, 
tipi 21, 22, 33

Vsi stari panelni radiatorji DIN 
in ploščati radiatorji 

NA od 446 mm do 1000 mm

Dizajnerski radiatorji

Bawa, BAWA-T in Fatala 
BH = 1200 in 1800 mm

BL4 = 500, 600 in 750 mm

NA 500, 900, 1000 mm in 
NA 446, 546, 846, 946 ter 560 
in 960 mm.

Vsi stari panelni radiatorji DIN 
NA 900 mm

(BT = 110 mm in 160 mm)

Ploščati radiator
BH = 954 mm, NA = 900 mm, 
tip 22

Vsi stari panelni radiatorji DIN 

NA = 200/300/500/600/900/1000 
mm

Ploščati radiator
z adapterjem za posodobitev

za kompaktne radiatorje in 
sredinske priključke T6

Z zamenjavo radiatorjev pridobimo:

• Povprečni prihranek energije v višini 15%

• Najpomembnejši sanacijski ukrep poleg zamenjave kurilnega kotla

• Brez obsežnih pleskarskih del ali dolbenja

• Takojšnje povečanje kakovosti bivanja in življenja
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AKLIMAT
aluminijasti radiatorji

03Program posodobitve

� Povprečni prihranek energije v 

 višini 15 %

� Najpomembnejši sanacijski ukrep

  poleg zamenjave kurilnega kotla 

� Brez obsežnih pleskarskih del ali 

 dolbenja

� Takojšnje povečanje kakovosti 

 bivanja in življenja 

1 NA = razdalja med priključki, 2BT = vgradna globina, 3BH = vgradna višina, 4BL = vgradna dolžina

Posodobitev s ploščatimi  ... ... in z dizajnerskimi radiatorji

Radiatorji za zamenjavo Naše priporočilo Radiatorji za zamenjavo Naše priporočilo

Vsi stari panelni radiatorji DIN 
NA1  500 mm

(BT2 = 110 mm in 160 mm)

Ploščati radiator
BH3  = 554 mm, NA = 500 mm, 
tipi 21, 22, 33

Vsi stari panelni radiatorji DIN 
in ploščati radiatorji 

NA od 446 mm do 1000 mm

Dizajnerski radiatorji

Bawa, BAWA-T in Fatala 
BH = 1200 in 1800 mm

BL4 = 500, 600 in 750 mm

NA 500, 900, 1000 mm in 
NA 446, 546, 846, 946 ter 560 
in 960 mm.

Vsi stari panelni radiatorji DIN 
NA 900 mm

(BT = 110 mm in 160 mm)

Ploščati radiator
BH = 954 mm, NA = 900 mm, 
tip 22

Vsi stari panelni radiatorji DIN 

NA = 200/300/500/600/900/1000 
mm

Ploščati radiator
z adapterjem za posodobitev

za kompaktne radiatorje in 
sredinske priključke T6

Opremite se s toplino
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TrADiCiJA in iZKUŠnJE
V 35 letih proizvodnje aluminijastih radiatorjev so v Aklimatu razvili radiator tipa M, ki ga odlikujejo 
izvrstne lastnosti oddajanja toplote in hitro prilagajanje razmeram v prostoru. Tradicija in dolgoletne 
izkušnje pri proizvodnji zagotavljajo izdelek visoke kvalitete, zato zanj dajejo 15-letno garancijo.

ALUMiniJ
Izredne termične lastnosti aluminija, odpornost proti oksidaciji, možnost različnih načinov priključitve 
omogočajo radiatorjem iz aluminija izjemno učinkovitost, dodelanost in estetski videz.

ViDEZ in FUnKCiOnALnOsT
Danes radiator ni le grelno telo, temveč tudi dekorativni element v prostoru, zato je njegov estetski videz 
še toliko bolj pomemben. Zunanja oblika radiatorskega člena je lepo oblikovana: iz zaokroženih okrog-
lih linij zgoraj prehaja v ravni del srednjega aluminijastega profila in se sklene z vertikalno linijo spodnje 
radiatorske glave. Premišljeno oblikovani členi radiatorja olajšajo gibanje zraka in s konvekcijo povečajo 
oddajanje toplote v prostor. Obenem sodobno oblikovani radiatorji omogočajo temeljito čiščenje tako
notranjosti – prostora med členi – kot zunanjosti.

VArČnOsT
Zaradi visoke gospodarnosti, ki jo pridobimo z veliko oddajo toplote, radiatorji AKLIMAT omogočajo 
varčevanje z energijo. Njihova tehnična dovršenost in funkcionalnost ter nizka masa omogočajo enos-
tavno rokovanje in montažo na ogrevalni sistem. Zaradi boljše toplotne prevodnosti pa so primerni tudi 
za delovanje pri nizkotemperaturnem načinu ogrevanja. Izgube toplote, to je tiste, ki jo absorbirajo ra-
diatorji sami, so namreč izredno nizke. Manjše so tudi toplotne izgube pri kroženju vode v sistemu, saj 
je količina vode v aluminijastih radiatorjih manjša.

bArVE
Radiator je lakiran v standardni beli barvi RAL 9016, po naročilu pa je mogoče dobiti tudi druge barve 
po RAL-lestvici.

PriKLOP
Priklop radiatorjev na centralno omrežje je mogoč na klasičen način, s stranskim priklopom, in s spodnjim 
levim ali desnim priklopom. Mogoča je tudi MV-izvedba z vgrajenim ventilom in s spodnjim desnim ali s
spodnjim levim priklopom.
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• izdelani iz aluminija
• visoka antikorozivna stabilnost                        
• dolga življenjska doba
• dvojni toplotni učinek
• kar 15 let garancije
• prašno lakirani
• s sredinskim priključkom
• primeren za enocevni sistem

• izdelani iz aluminja
• dobra toplotna previdnost
• dolga življenjska doba
• kar 15 let garancije
• izbira barv po ral-lestvici
• dimenzije po naročilu
• enostavna montaža

ALUMiniJAsTi rADiATOr s srEDinsKiM 
PriKLJUČKOM AKLiMAT MM

sTAnDArDni ALUMiniJAsTi rADiATOr 
AKLiMAT M



NAČIN DELITvE 
STROšKOv TOPLOTE 
ZA OGREvANJE 
po načelu
»enako veliko stanovanje,
enaka temperatura,
enak strošek«

Predlagani način delitve stroškov toplote za ogrevanje temelji na načelu: 
« Enako veliko stanovanje, ki doseže enako srednjo temperaturo zraka 
v stanovanju, plača enak delež ne glede na svoj položaj ali lego v stavbi 
«. Za izhodišče služi temperaturni primanjkljaj (količina stopinja-ur), ki 
je v določenem podnebju odvisen od dejansko dosežene temperature 
v stanovanju.

36
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Porabljeno količino stopinja-ur (KSSstan) ugotavljamo na osnovi razlike med starim in novim odčitkom 
prikazanih enot na delilniku stroškov za ogrevanje (Porabastan), katero pomnožimo s toplotno karakter-
istiko stanovanja (TKSstan).

 KSSstan = TKSstan x Porabastan

Toplotna karakteristika stanovanja TKSstan predstavlja toplotni upor stanovanja, ki je odvisen od ogrev-
ane površine stanovanja, toplotne izolacije zidov in kakovosti transparentnih površin (okna, vrata, stek-
lene stene). Za enako velika stanovanja, predstavlja večja vrednost TKSstan večji toplotni upor in s tem 
manjšo porabo toplote za ogrevanje, manjša vrednost TKSstan pa manjši toplotni upor in zato večjo po-
rabo toplote za ogrevanje, ob pogoju enake dosežene temperature zraka v stanovanju. 
Vrednosti TKSstan lahko določamo na osnovi projektnih podatkov, posnetka instaliranih toplotnih moči 
ogreval ali po empirični metodi.
• Na osnovi projektnih podatkov:
  
 TKSstan = 1145 * (tn-tz,proj)/Qstan,proj 

• Na osnovi posnetka instaliranih moči:   

 TKSstan = 1145 * (tn-tz,proj)/Qstan,instal 

• Empirična metoda, kjer s pomočjo toplotnih kartic stanovanj, ki upoštevajo razmerje med zunanjimi 
in notranjimi površinami in temperaturnega primanjkljaja za obdobje ogrevalne sezone določamo vred-
nost TKSstan. 

V prvem letu delitve je možno vrednosti TKSstan tudi popravljati, če se ob kontroli porabe toplote ugotovi 
večja odstopanja, ki so lahko posledica neskladnosti med projektno dokumentacijo in dejansko gradnjo 
ali sprememb instalirane moči ogreval zaradi obnove. V primeru uporabe empirične metode pa je kon-
trola vrednosti TKSstan v prvem letu uporabe nujna. Za določitev kriterija s katerim lahko ocenjujemo 
nivo porabe toplote za ogrevanje stanovanj uporabimo razmerje med porabljeno količino stopinja-ur v 
posameznem stanovanju (KSSstan) in skupno količino porabljenih stopinja ur v stavbi (KSSobj). Označujemo 
ga z »k« in predstavlja relativni količnik porabe stanovanja: 

 k = KSSstan / KSSobj

njegove osnovne karakteristike so:
• da je odvisen od nivoja temperature v stanovanju, pogostosti in dolžine prezračevanja, 
• ni pa odvisen od zunanje temperature in lege stanovanja.

V metodo delitve vpeljemo kriteriji za splošno oceno nivoja porabe toplote za ogrevanje stanovanj in 
tako določimo:

    stanovanje ima porabo toplote 
 k = 1,00 v povprečju porabe stavbe, 

    stanovanje varčno porablja 
 k < 1,00 toploto,

   stanovanje potratno porablja
 k > 1,00 toploto. 



Relativni količnik k uporabimo v postopku delitve tudi kot kontrolni mehanizem s katerim ugotavljamo 
pravilnost delovanja delilnikov: 

Opis Področje V postopku delitve
normalna: 0,50 ≥ k ≤ 2,00 k = knorm

minimalna: 0,10 ≥ k < 0,50 k = 0,50
maksimalna: 2,00 > k ≤ 3,00 k = 2,00
premajhna (nedoločljiva): 0,00 ≥ k < 0,10 k = 1,00
nerealna : k > 3,00 k = 1,00

Razpon od kmin = 0.50 do knorm je gibljivi del stroškov za toploto in je odvisen od uporabnika oziroma 
njegovih bivalnih navad in potreb. Kadar se k giblje v področju normalno, ga upoštevamo kot realen 
količnik za določitev deleža posameznega stanovanja v skupnih stroških za toploto za ogrevanje. 

Kadar je k manjši od spodnje meje normale, je lastnik opozorjen oziroma ugotavljamo vzrok za 
tako majhno porabo. Ta ima lahko vzrok v izključevanju iz ogrevanja s pretiranim zapiranjem ogreval in 
tako ogrevanja na račun soseda oziroma tako imenovan pasivni odjem toplote. S testiranji in 
meritvami na obstoječih objektih je ugotovljeno, da srednja povprečna temperatura v stanovanjih, ki 
imajo izključeno ogrevanje ni nižja od 12°C, kar npr. za mikroklimatsko področje mesta Ljubljane znaša 
50% nazivne porabe toplote oziroma, da izključena stanovanja porabijo 50% toplote na račun sosednjih 
stanovanj. Lahko je vzrok v pretiranem prisilnem odjemu, kar pomeni, da toplotna oddaja cevnega razvoda 
dovolj ogreva stanovanje in so zato ogrevala pretežen del časa ogrevanja zaprta. Lahko pa je vzrok tudi v 
nepravilnem delovanju delilnikov. 

Kadar je k večji od zgornje meje normalnega je lastnik opozorjen oziroma ugotavljamo vzrok za povečano 
porabo. Ta ima lahko vzrok v pretiranem zračenju stanovanja zaradi kajenja oziroma v pretirano visoki 
temperaturi v stanovanju v okviru tehnične možnosti ogrevalnega sistema. Lahko pa je vzrok tudi v 
nepravilnem delovanju delilnikov.

Kadar je k v področju premajhne porabe toplote je lahko vzrok v nepravilnem delovanju delilnikov 
oziroma se je lastnik izključil iz ogrevanja.

V primeru nerealne porabe je vzrok v nedelovanju delilnikov, zato mora lastnik poskrbeti za popravilo.

Razmerje porabe toplote, v višini 1 : 4 omogoča širok razpon ogrevanja posameznega stanovanja, obenem 
pa izključuje v veliki meri možnost gretja izključenih stanovanj na račun sosedov, upoštevaje tehnične 
omejitve, oziroma tehnični minimum gretja.

Delitev oziroma ugotavljanje porabniških deležev odvisnih stroškov ogrevanja na opisani način je združljiv 
z uporabo:
• merilnikov toplotne energije, ki se vgradijo v ogrevalne zanke za vsako stanovanje in se uporabljajo  

kot delilniki stroškov,
• elektronskih delilnikov (po SIST EN 834) vgrajenih na ogrevala.

Poleg ugotavljanja porabniških deležev omogoča tudi izdelavo:
• določitev koficienta porabe toplote (W/m2K) za celotno stavbo, ki je izvrsten pokazatelj

stanja “gradbene fizike “ oziroma izvedbe toplotne izolacije stavbe,
• poročila in analize porabe toplote za obdobje ogrevalne sezone za posamezno stanovanje, 
• oceno porabe toplote za ogrevanje stanovanj,
• kontrolo delovanja delilnikov.
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PRENOvA 
IN vZDRžEvANJE 
KOTLOvNIC

Prenova in vzdrževanje kotlovnic sodi med primarno dejavnost  
podjetja Ecop Agent in sodi na področje s katerim je naše podjetje 
pravzaprav pričelo svoje delovanje v energetiki.
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Podjetje Ecop Agent vzdržuje 30 poslovalnic 
Gorenjske banke po celi Sloveniji.

Slika: Upravna stavba Gorenjska banka d.d. Kranj
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Pri izbiri partnerja na tem področju nam je služilo vodilo, da smo želeli najti zanesljivega partnerja, ki 
nam bo poleg vrhunski izdelkov lahko ponudil tudi ustrezno podporo in nadgradnjo našega znanja.
V ta namen smo kot zanesljivega partnerja na tem področju izbrali podjetje Viessmann,  v katerem je 
deloval kot tehnični svetovalec tudi naš tehnični direktor kar 12 let.

Na podlagi znanj in izkušenj, ki smo si jih nabrali na področju prenove in vzdrževanja smo tako prišli do 
spoznanja, da za celovito optimizacijo ogrevalnega sistema kot celote potrebujemo razširiti naše znanje 
in dejavnosti tudi na področje hidravličnega uravnoteženja.

Vse prevečkrat se v praksi srečujemo s problemom, ko kotlovne naprave in povezave v kotlovnici  
delujejo brezhibno, problemi pa se pojavljajo na izvedbi instalacij celotnega sistema ogrevanja.  Seveda gre 
v praksi za celovit in kompleksen problem, saj se bodo na objektih, kjer se je izvedlo hidravlično 
uravnoteženje prav tako pojavile potrebe po spremembi regulacije in optimizaciji nastavitev.

 

Slika: Rekonstrukcija kotlovnice Sloga
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Prav tako so nam izkušnje iz prakse pokazale, da je hidravlično uravnotežen objekt osnova, ki nam 
omogoča diagnosticiranje napak na sistemu centralnega ogrevanja. Hidravlično uravnoteženje nam 
omogoča izvajanje meritev in lociranje napake, ki običajno pomeni, da celoten sistem ne funkcionira 
kot bi bilo potrebno. Tako na podlagi meritev in diagnosticiranja pridemo tudi do osrčja sistema cen-
tralnega ogrevanja, to je do same kotlovnice. Najpogostejše napake, ki se pojavljajo so zamašeni čistilni 
kosi cevne instalacije, neustreznost črpalk, tako glede na projektno dokumentacijo kot na dejansko vgra-
jeno stanje, nedelovanje toplotnih izmenjevalcev, neustrezna moč kotlovnih naprav, ipd. Vendar pa so 
to samo napake, ki se jih da in jih je potrebno fizično odpraviti in popraviti. Težave pa se v nadaljevanju 
pokažejo še pri sami regulaciji, ki avtomatično krmili sistem centralnega ogrevanja. Ta regulacija je v veliki 
večini neustrezno nastavljena ravno zaradi tega, da bi z njeno pomočjo premagali težave, ki se pojavljajo 
zaradi neustrezno vgrajenih ali pa neustrezno vzdrževanih fizičnih delov sistema centralnega ogrevanja.

V želji po učinkoviti rabi energije in znižanju stroškov je tako dejansko potrebno poglobljeno znanje o 
celotnem sistemu centralnega ogrevanja in njegovem delovanju.

Slika: Poslovno stanovanjski objekt Župančičeva 18, Ljubljana

Hidravlično uravnoteženje objekta, meritve porabljene

energije in vzdrževanje strojnih instalacij ter toplotne postaje
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Našim strankam in poslovnim partnerjem lahko danes ponudimo celotni spekter storitev, saj vam lahko 
nudimo podporo, ali pa za vas prevzamemo izdelavo projektov, dobavo in montažo ogrevalnih sistemov 
ne glede na energent, ki ga boste izbrali za svoj vir ogrevanja.

Poleg pravilne montaže in rednega servisa se je v praksi kot zelo pomembno izkazalo tudi vzdrževanje 
kotlovnih naprav in delov celotnega ogrevalnega sistema. V ta namen v podjetju Ecop Agent združujemo 
znanje pooblaščenih serviserjev in monterjev centralnega ogrevanja. V podjetju imamo dva strojna 
inženirja s 30 letnimi izkušnjami na področju energetike in s tem povezanim delovanjem in obratovan-
jem kurilnih naprav.  

Slika: Kotlovnica JGZ BRDO - Viessmann 2 x 2300 kW

Vzdrževanje toplotne postaje za celoten kompleks Brdo
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REFERENCE
REFERENČNI LIST 2011

HIDRAvLIČNO URAvNOTEžENJE IN DELITEv TOPLOTE

Zap.
št.

Naročnik vrsta dela

Oddane vloge na 
EKO sklad  in višina

 odobritve

1.

SKUPNOST LASTNIKOV

 UL. HERMANA POTOČNIKA 37

LJUBLJANA

HIDRAVLICNO

URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI

IN DELILNIKI TOPLOTE

10.149,00 €

2.

METALKA SS d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

 UL. HERMANA POTOČNIKA 39

LJUBLJANA

HIDRAVLICNO

URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI

IN DELILNIKI TOPLOTE

6.360,00 €

3.

METALKA SS d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

 VOGELNA 6

LJUBLJANA

HIDRAVLICNO

URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI

8.112,00 €

4.

SZ RUSKI CAR d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

BRATOVŠEVA PLOŠČAD 26,28

LJUBLJANA

VGRADNJA TERMOSTATSKIH

VENTILOV IN VGRADNJA

DELILNIKOV TOPLOTE

NISO KANDIDIRALI

5.

UPRADOM d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

CELOVŠKA C. 189

LJUBLJANA

HIDRAVLICNO

URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI

13.665,00 €

6. 

MASTRA d.o.o. 

ETAŽNI LASTNIKI

PREGLOV TRG 13

LJUBLJANA

HIDRAVLICNO

URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI IN

TOPLOTNIMI ŠTEVCI

23.397,00 €

7.

UPRADOM d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

ZIHERLOVA 8

LJUBLJANA

HIDRAVLICNO

URAVNOTEŽENJE IN DELILNIKI

TOPLOTE

9.196,00 €

8. 

GOSPODAR d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

ZIHERLOVA 10

LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI IN  

DELILNIKI TOPLOTE

8.094,00 €

9.

MASTRA d.o.o.

ETAŽNI LASTNIKI

UL.BRATOV UČAKAR 44-46

LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE S

TERMOSTATSKIMI VENTILI IN

DELILNIKI TOPLOTE 8.757,00 €
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10.

MASTRA d.o.o.
ETAŽNI LASTNIKI
GAŠPERŠIČEVA 8

LJUBLJANA

DELILNIKI TOPLOTE NISO KANDIDIRALI

11. 

SPL Ljubljana, D.D.
ETAŽNI LASTNIKI

BRODARJEV TRG 12
LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE
S TERMOSTATSKIMI VENTILI

IN TOPLOTNIMI ŠTEVCI
9.495,00 €

12. 
AKTIVA UPRAVLJANJE D.O.O.

SPB1, DOMŽALE
600 STANOVANJSKIH ENOT

MENJAVA 1000 TERMOSTATSKIH
VETILOV IN UREDITEV MERITVE 

CELOTNEGA KOMPLEKSA
(50 TOPLOTNIH ŠTEVCEV)

NISO KANDIDIRALI

13. 

UPRADOM d.o.o.
ETAŽNI LASTNIKI

GRABLOVIČEVA 24-26
LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE
S TERMOSTATSKIMI VENTILI

IN TOPLOTNIMI ŠTEVCI
14.300,00 €

14. 

DOMINVEST D.O.O.
ETAŽNI LASTNIKI

HRUŠICA 70
JESENICE

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE S
TERMOSTATSKIMI VENTILI IN DELILNIKI 

TOPLOTE
1.938,00 €

15.

UPRADOM d.o.o
ETAŽNI LASTNIKI

ULICA BRATOV UČAKAR 76-78
LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE S 
TERMOSTATSKIMI VENTILI IN DELILNIKI 

TOPLOTE
9.880,00 €

16.

DISTOR D.O.O.
ETAŽNI LASTNIKI
ŽUPANČIČEVA 18

LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE S
TERMOSTATSKIMI VENTILI IN

TOPLOTNIMI ŠTEVCI
1.857,00 €

17.

SZ RUSKI CAR d.o.o.
ETAŽNI LASTNIKI

GLINŠKOVA PLOŠČAD 5
LJUBLJANA

HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE S
TERMOSTATSKIMI VENTILI IN

DELILNIKI TOPLOTE 8.092,00 €

vZDRžEvANJE POSLOvNIH IN vEČSTANOvANJSKIH OBJEKTOv

1. 
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

4.000 STANOVANJSKIH ENOT

2. GORENJSKA BANKA KRANJ D.D 30 POSLOVALNIC PO SLOVENIJI

3. 
POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT

ŽUPANČIČEVA 18, GOSPOSVETSKA 5, 
LJUBLJANA

OGREVALNA POVRŠINA 
1.895, 65 m2

4.
KOMUNALA KRANJ,

JAVNO PODJETJE D.O.O.
5 POSLOVNIH ENOT

5. JGZ BRDO – PROTOKOLARNE STORITVE RS
KONGRESNI CENTER, HOTEL KOKRA IN GRAD 
BRDO. TOPLOTNA POSTAJA MOČI 4.600 kW

6. KOLOSEJ DE LUXE KRANJ
OGREVALNA POVRŠINA

1.020,00 m2

7. KGZ SLOGA KRANJ, Z.O.O.
OGREVALNA POVRŠINA

2.000,00 m2
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Katalog, ki smo vam ga predstavili, je narejen v želji, da bi vas ozavestili in vam predstavili del 
našega znanja, storitev in proizvodov, ki vam jih lahko ponudimo.

Ker je sistem centralnega ogrevanja kompleksen sistem, ki ga je potrebno obravnavati kot 
celoto, se v našem podjetju trudimo, da bi vam lahko na enem mestu ponudili celovito rešitev, 
ki bo v nadaljevanju za vas pomenila učinkovito rabo energije, znižanje stroškov ogrevanja in 
znižanje stroškov obratovanja centralnega ogrevanja kot celote, ter zadovoljstvo uporabnikov.

Želimo si, da bi lahko na podlagi kataloga pridobili ustrezno razumevanje kompleksnosti 
sistema centralnega ogrevanja in tako pridobili boljši pregled nad potrebnimi ukrepi, ki jih je 
potrebno izvesti, če želimo doseči optimalno delovanje ogrevalnih sistemov. 

Na ta način bi vam radi približali proizvode naših poslovnih partnerjev in naših storitev, ki vam 
to omogočajo.

Z najboljšimi željami se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli svoj delež k izidu tega kataloga, 
kot tudi vsem bralcem, ki ste ga prebrali.

V upanju, da vam je naš katalog v pomoč, vas vse toplo pozdravljamo.

Ecop Agent d.o.o.
Direktor: Janez Klemen Knific

ZAKLJUČEK

Slika: Poslovni prostori podjetja EcopAgent - razstavni prostor
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U~inkovitost na celotni liniji.

U~inkovitost je najpomembnej{i vir energije. Na{a 
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Bodite del inovativnega nadaljnjega razvoja legendarne serije monarch® – z novim WM 20. Nova serija gorilnikov vas bo očarala 
s kompaktnostjo, tihim delovanjem ter enostavnim upravljanjem in vzdrževanjem. Izbirate lahko med plinskimi in oljnimi gorilniki 
v razponu moči do 2600 kW. Digitalna krmilna avtomatika zagotavlja v vsakem trenutku točno odmerjeno količino goriva in 
zgorevalnega zraka. Zato dosega serija gorilnikov WM 20 stalno optimalno zgorevanje ter s tem najvišjo učinkovitost in zanesljivo 
obratovanje. Weishaupt d.o.o., Celje (03) 425 72 50.
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