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zmenjevalec, naprava s katero se dnevno srečujemo, nam je pred časom utrnila
idejo, kako lahko Izmenjevalec s črkami in slikami na papirju postane naš nov stik
z vami.
Rezultat naše ideje je tako že pred vami in z Izmenjevalcem vas bomo dvakrat
letno obveščali o novostih na področju KGH opreme, trendih na svetovnem trgu
in našem delu.
Z našim novim izdelkom vam želimo pokazati in dokazati, da smo visoko tehnološko
razvito podjetje, ki sledi modernim tehnologijam in, še pomembneje, da lahko z našim
znanjem in sposobnostmi sledimo vašim in naročnikovim željam. Še več, visoko usposobljene in izobražene ekipe, saj je znanje pri nas na prvem mestu, bodo za vas zagotovo našle takšno rešitev, da boste pri projektiranju dosegli tisti nivo, ki zlahka preseneti
tudi naročnika in obenem zadovolji vse njegove še tako posebne zahteve. Skupaj z vami
lahko zato ponudimo prihodnost že danes!
Ob tem se seveda zavedamo, da prihodnosti ne moremo graditi brez preteklosti. Za
nami je 26 let trdega dela, izkušenj, reševanja težav in iskanja optimalnih rešitev. Kar je
moj oče Slavko zastavil že pred več kot četrt stoletja, je danes postalo podjetje, ki je zagotovo vodilno na tem področju. Iz družinske obrtne delavnice z nekaj zaposlenimi smo
postali uspešno srednje veliko podjetje. Ponosni smo na ljudi, ki delajo pri nas in ponosni
smo na vsako referenco v vseh teh letih. Vsakemu smo posvetili del svoje preteklosti,
sedanjosti in jutrišnjega dne. Vaše in naročnikovo zadovoljstvo sta naše vodilo pri delu.
In le-to se meri z ugodno klimo in s svežo tehnologijo, kajne?
Izmenjevalec pomeni tudi dvostransko komunikacijo. Mi smo storili le prvi korak, vse
ostale poteze lahko naredimo skupaj. Moč idej in znanja črpamo tudi iz medsebojnega
sodelovanja. Na tej poti smo skupaj in veseli me, da lahko ob tem prisluhnemo tudi vašim
željam.
Kristijan Petek, izvršni direktor

cijsko vodjo servisa in Jožeta Kidriča – vodjo montaže klimatskih naprav
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Postali bomo eden najpomembnejših
igralcev na trgu!”

AVTOR:

Klima Petek, d. o.o.

O stanju v panogi in ambicioznih načrtih podjetja
Energetske instalacije, smo se pogovarjali z
direktorjem Bojanom NAGLIČEM.

E

nergetske instalacije, d. o. o. želijo kljub dokaj ostri in številčni konkurenci na tem področju že v zelo
kratkem obdobju postati ena najpomembnejših družb v panogi. Pogovarjali smo se
z Bojanom Nagličem, direktorjem podjetja, ki je kljub kratkemu obstoju, z izvedbo
večjih projektov že opozorilo nase.
Panoga strojnih instalacij spada v panogo
gradbeništva, kjer je trend v zadnjih letih
zmanjševanje števila podjetij z združevanjem
oziroma prevzemi. Ali velja podobno tudi za
področje strojnih instalacij?
Panoga strojnih instalacij je v marsikaterem pogledu podobna gradbeništvu,
vendar z eno pomembno izjemo – podjetja, ki so največja obvladujejo na trgu dosti manjši delež in je njihova moč oziroma
vpliv na oblikovanje tržišča manjši kot v
gradbeništvu. Največja podjetja v panogi: IMP Ljubljana, Kovinotehna MKI Novo
Mesto, IMP Montaža Maribor, Tames Ptuj
in Promont Montaža Ljubljana, tako obvladujejo samo cca 10 % trga, ostalo pa
pokrivajo manjša podjetja, ki s svojo prilagodljivostjo in manjšimi fiksnimi stroški poslovanja vedno bolj konkurirajo večjim. Če
k temu prištejemo, še dokaj veliko rivalstvo med prej naštetimi največjimi podjetji,
je v panogi strojnih instalacij možnosti za
rast in razvoj manjših oziroma novih podjetij veliko več.
Ali so ravno ti dejavniki predstavljali glavne
razloge za ustanovitev nove družbe?
Seveda. Takšno poslovno okolje kot ga
najdemo v teh večjih sistemih ni najbolj stimulativno za ključne kadre, zato je v
teh družbah prišlo in še prihaja do velikega osipa kadrov in znanja. Pri kar nekaj
takšnih družbah je zaznati pomanjkanje
poslovne vizije, kar je dodaten razlog za
osip kadrov. To je bilo vodilo tudi družbenikom, ki vsi po vrsti izhajamo iz podjetij
panoge in imamo dolgoletne izkušnje na
tem področju. Prepričani smo, da bomo
s pomočjo strokovno usposobljenega kadra, dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami v
velikih sistemih, z znanjem managementa

in upravljanja podjetij ter s privatno iniciativo, postali eden najpomembnejših igralcev na trgu strojnih instalacij. Nikakor ne
gre zanemariti tudi sinergij med podjetji, ki
jih še vedno upravljajo družbeniki.

In kdo so torej ustanovitelji družbe in kdaj je
bila družba ustanovljena?
Družbo je konec leta 2005 ustanovilo
6 družbenikov, ki imamo kot že rečeno,
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4 POGOVOR
bogate izkušnje na področju
strojnih instalacij. Delovne
izkušnje, poznavanje dejavnosti in veliko teoretičnega
strokovnega
znanja, po drugi strani
pa kombinacija mladosti in izkušenj posameznih družbenikov,
so bili ključni faktor za
odločitev o ustanovitvi
nove družbe.

izgradnji čistilnih naprav.
Aleš Šimunić, prav tako
univerzitetni diplomirani
ekonomist, ki deluje v
podjetju kot komercialni direktor, je v preteklem obdobju deloval
v podjetju IMP Montaža Maribor, kot vodja prodaje.
Tudi vsi ostali kadri
v podjetju Energetske instalacije, d. o. o. imajo poleg strokovnega znanja tudi
dolgoletne praktične izkušnje.

“Cilj
podjetja
je uvrstiti se v
treh letih med 5
največjih podjetij
v panogi!”

Ali lahko podrobneje predstavite
ključne kadre v podjetju?
Veliko prednost pred konkurenco vidimo
v strokovni izobraženosti ključnih kadrov.
Sam sem inženir strojništva in univerzitetni diplomirani ekonomist in imam kot
direktor bogate izkušnje na področju vodenja podjetij tako doma kot v tujimi. Prav
tako imam nekajletne izkušnje kot član
vodstva podjetja IMP Montaža Maribor. V
zadnjih obdobju pa sem se kot solastnik
podjetja INZ d.o.o. ukvarjal z strojnimi instalacijami.
Tehnični direktor gospod Aleksander
Klemenc, univerzitetni diplomirani inženir
strojništva, prihaja k nam iz podjetja Klima
Petek, d.o.o., kjer je v zadnjem obdobju
deloval kot vodja projektov na številnih objektih, prej pa se je kot strokovnjak za tehnično vodenje projektov uveljavil v podjetju
Nivo Celje in IMP Montaža Maribor. Danes
velja za enega največjih strokovnjakov pri

Kakšna je vizija družbe?
Z izredno kakovostnimi storitvami in
materiali, ki jih tržimo, ter z nenehnim dopolnjevanjem že pridobljenega znanja in
izkušenj, želimo postati najpomembnejša
in poslovno uspešna regionalna družba ter
doseči pomemben tržni delež v državi in
sosedstvu.
Z lastnim strokovnim znanjem ter s pridobljenimi izkušnjami nudimo visoko kakovostne storitve na vseh segmentih našega
delovanja.
Z doseganjem planiranih rezultatov
poslovanja pa ne želimo le ohraniti že obstoječih delovnih mest, pač pa tudi ustvarjati nova, zagotoviti dolgoročno stabilnost
podjetja, zaposlenim kreativno, ustvarjalno
in socialno varno delovno okolje, družbe-

Tehnični direktor Sašo Klemenc predstavlja projekt NLB Murska Sobota.
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nikom pa zagotavljati korekten donos na
vloženi kapital.
Kako menite, da boste dosegli zastavljene
cilje?
Družba je ustanovljena predvsem zato,
da zadovoljuje potrebe strank in širšega
trga po visoko kakovostnih in zahtevnih
storitvah in na njih vezanih proizvodov na
področju inštalacij.
Ključno pri vsakem poslu je torej zadovoljna stranka, ki se vrača. S tem, da
nudimo kakovost za pošteno ceno, celovito ponudbo in stalnost kvalitete, ki
našim strankam dolgoročno prihranijo
druge stroške, želimo pri naših strankah
še bolj utrditi zaupanje do svojih storitev.
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Ker nam stranke zaupajo, jih ne smemo
razočarati.
Družba deluje od konca leta 2005, kaj lahko
poveste o dosedanjem poslovanju podjetja?
Družba je praktično začela poslovati v
mesecu februarju letošnjega leta. Trenutno smo v fazi vzpostavljanja partnerskih
odnosov z dobavitelji, kupci in podizvajalci. Dobri odnosi s poslovnimi partnerji,
so namreč ključnega pomena za uspešno
poslovanje in lahko predstavljajo še eno
pomembno konkurenčno prednost, kar se
odraža v nižji ceni in kvalitetnejši izvedbi za
končnega porabnika. Trenutno je v podjetju
zaposlenih 11 ljudi, vendar nameravamo v
prihodnjem obdobju dodatno zaposlovati. Natančno število novih sodelavcev bo
odvisno od rasti poslovanja in kakovosti
razpoložljivih kadrov na trgu dela.
Prav tako pa ste že pričeli z dejansko izvedbo
projektov strojnih instalacij?
Tako je. Trenutno imamo v izvedbi že kar
nekaj poslov, od katerih sta dva največja,
II. Gimnazija Maribor in Avtocenter Krajnc
Maribor, vredna krepko preko 100 mio tolarjev. Smo pa tudi v končnih pogajanjih še za
nekaj velikih projektov. Tako da z gotovostjo
že sedaj lahko rečemo, da bo realizacija
podjetja v prvem letu presegla milijardo tolarjev, kar bi nas uvrstilo med 15 največjih
inštalaterjev na trgu. V nadaljnjih letih pa
nato realno pričakujemo rast poslovanja, saj
nam bodo reference na izvedenih projektih
odprle še tista vrata, ki so nam trenutno zaradi kratkega obstoja še zaprta. Cilj podjetja
– uvrstiti se v treh letih med 5 največjih podjetij v panogi – je tako realno uresničljiv.

Monterska ekipa Energetskih instalacij pri montaži klimata.

Korčetova ulica 14
2000 Maribor
tel.: 02 23 45 160
fax.: 02 23 45 161
e-mail: info@en-instalacije.si

Strojne instalacije predstavljajo širok pojem.
Ali se ukvarjate z vsemi področji?
Da. V izvedbo prevzemamo dela na vseh
področjih strojnih instalacij od prezračevanja, ogrevanja in hlajenja pa vse do vodovodnih, plinskih in drugih instalacij. Vsa
dela izvajamo z lastnimi kapacitetami. V
primeru kratkih rokov izvedb in izjemno velikih projektov pa pri določenih delih sodelujemo s partnerji, ki zagotavljajo primerno
raven kvalitete izvedbe. V vsakem primeru
pa nadzor nad deli izvajamo sami, saj želimo na vseh projektih ohranjati enako kakovost izvedbe.
V prihodnje pa nameravate tudi širiti dejavnost
podjetja?
V obdobju treh let predvidevamo, da
bomo z naravno rastjo dosegli položaj,
ko bomo imeli možnost tudi razširiti svojo
dejavnost tako na tuje trge, kakor tudi na
nova področja delovanja. Tukaj imamo
predvsem cilje vstopiti na tehnološko bolj
zahtevna področja, na katera podjetja brez
izkušenj in referenc težko vstopajo. V mislih imam področje izdelave čistilnih naprav,
plinskih instalacij in zahtevne industrije
(farmacija,…).

Zaposleni na skupinski sliki od leve proti desni: Bojan Naglič-direktor, Marina Robnik-finančna direktorica,
Renata Predan-računovodja, Sašo Klemenc-tehnični direktor, Vida Klemenc – poslovna sekretarka, Aleš
Šimunić – komercialni direktor.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006
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aikinove novosti v letu 2006

AVTOR:

Luka Simončič, univ. dipl. ing. str.

direktor prodaje

N

ajveč izboljšav je bil deležen tehnično že tako eden izmed najbolj dovršenih sistemov hlajenja - sistem
VRV. Daikin predstavlja tudi nov, zračno
hlajen hladilni agregat s frekvenčno regulacijo in hladilnim sredstvom R 410A ter sistem gretja in hlajenja vašega doma in sanitarne vode, vse v enem s toplotno črpalko
ALTHERMA.

VRV III

VRV tretje generacije nam ponuja precej
novosti in izboljšav, in sicer:
• hladilna moč več kot 150 kW, 64 notranjih
enot priključenih na en sistem, višinska
razlika do 90 m in skupna dolžina instalacij 1 km. Ponovno je hladilno sredstvo
R410A,
• regulacija pa zvezna – INVERTER.
Sistem je opremljen tudi s funkcijo samodejnega polnjenja hladilnega sredstva do
ustrezne količine (priključiti je potrebno le
jeklenko) in sistemom samodejnega zaznavanja netesnosti sistema.

Multi split in split sistemi

Nova zunanja enota serije multi split s
hladilno kapaciteto 10,5 kW in priključki za
(ponovno) pet notranjih enot različnih tipov:
stenske, kasetne, stoječe, fleksi in kanalske.
Hladilno sredstvo še vedno ostaja R410A,
regulacija seveda zvezna – INVERTER.
Nov dizajn modela PRESTIGE z EER
> 4 in eno izmed najožjih stenskih enot na
tržišču – 150 mm in z možnostjo priključitve

Za sezono 2006 je koncern Daikin pripravil
številne novosti na vseh področjih klimatskih
naprav, nekatere od teh bodo predstavljene
na sejmu Energetika v Celju, druge pa bodo
dobavljive na trgu v drugi polovici leta.
na multi split zunanje enote. Dobavljiv v treh
tipih, in sicer 2,5 kW, 3,5 kW in 5 kW v beli
ali srebrni barvi.
Zunanje enote SUPER INVERTER toplotna črpalka s hladilnim sredstvom R410A
od sedaj tudi kot 14/16 kW, 20/23
kW in 25/27 kW hlajenja/gretja.

Ponovno prvi

Trend
v ogrevanju
se nagiba k
uporabi naprednih
nizkotemperaturnih
sistemov

Daikin
predstavlja
nov, hladilni agregat s
frekvenčno regulacijo (R 410A), izdelan
posebej za hlajenje in
gretje stanovanjskih
hiš.
Izreden ˝mini˝ hladilni
agregat kot prva frekvenčno regulirana enota svojega tipa na tržišču. Agregati so
nazivnih hladilnih moči 5, 6 in 7 kW
z izredno tihim delovanjem in visokim izkoristkom, obratujejo s hladilnim sredstvom
R 410A.
Na razpolago sta dve verziji – EWAQ
(samo hlajenje) in EWYQ (toplotna črpalka) – izdelani sta posebej za komfortno
hlajenje za domačo oziroma stanovanjsko
uporabo, ustrezno prirejeni tudi za ogrevanje bazenov ali manjših procesnih aplikacij.
Vključuje tehnično najbolj napreden Daikin
“swing” kompresor, bakren ploščni toplotni
izmenjevalec, obtočno črpalko za vodo s
tremi hitrostmi, ekspanzijsko posodo, manometre, pretočno stikalo in vodni filter. Vsi

Primerjalna tabela med VRV II in VRV III
VRV II

VRV III

Razlika

Kapaciteta sistema

134 kW

151 kW

+ 12,5 %

Število notranjih enot

48

64

+ 33 %

Indeks obremenjenosti

130 %

200/160 %*

+ 53,8/ 23 %*

Višinska razlika

50 m

90 m

+ 80 %

Dolžina instalacij

300 m

1000 m

+ 330 %

* 200 % - 1 zunanja enota, 160 % - 2 zunanji enoti
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potrebni sestavni deli so popolnoma zaprti
v kompaktnem ohišju dimenzij 1174 mm x
737 mm x 300 mm in tovarniško ožičeni in
povezani.
Enota omogoča oskrbo s hladno vodo s
temperaturo v območju od 4 do 20 °C
ali toplo vodo s temperaturo v
območju od 30 do 55 °C pri
temperaturah okolice med
-15 in 46 °C. Mini hladilni agregat s frekvenčno
regulacijo ima najširšo
paleto enot, ki so na
tržišču trenutno na
razpolago. Idealen je
za aplikacije stanovanjskih 2 cevnih sistemov z
ventilatorskimi konvektorji, lahko pa se uporablja tudi
za ogrevanje s sistemi talnega
ogrevanja.
Pomembne prednosti opisanih agregatov
s tehnično primerljivimi enotami so:
• obtočna črpalka za cirkulacijo vode z
dvižno višino 5 m (model hladilne moči 6
kW) v primerjavi z običajno dvižno višino
konkurenčnih naprav med 2,4 do 3,6 m,
• ekspanzijska posoda prostornine 6 l namesto običajne s prostornino 1 l,
• lamele toplotnega izmenjevalca prevlečene s PE materialom,
• enota je serijsko opremljena z manometri
za merjenje tlaka vode,
• enota je serijsko opremljena vodnim filtrom in varnostnim ventilom.
Zaradi nizke stopnje zvoka pri obratovanju, ki znaša 64 dB(A) (zvočna moč na izvoru), je še posebej zanimiv za hišne aplikacije, kjer so običajno visoke zahtevane glede
omejitev hrupa.
Daljinski LCD krmilnik lahko namestimo
na razdalji do 50 m, ponuja pa lokalno ˝on/
off˝ kontrolo, preklop hlajenje/ogrevanje,
nastavitvene točke temperatur, preklop na
tiho zunanje obratovanje, programsko uro in
diagnostiko napak.

TEHNOLOGIJA
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Sistemska
rešitev ALTHERMA

Altherma (ERYQ)
– sistem za gretje vašega doma, sanitarne vode in
hlajenje, vse skupaj in z visokim
izkoristkom.
Altherma je na voljo v treh modelih,
Shematski prikaz sistemske rešitve z ALTHERMO
in sicer 5, 5,7 in 6,1 kW hladilne kapacitete ter 5,7, 6,8 in 8,4 kW grelne kapacitete.
Možno jo je povezati z Daikinovim hidravličnim
modulom in rezervoarjem za sanitarno vodo velikosti 150, 200 in 300 l s 3 kW električnim
grelcem.
Zaradi vse višjih cen fosilnih goriv in električne energije, vse več ljudi povprašuje po
učinkovitejših tehnologijah za gretje in hlajenje. Tehnološke inovacije in izboljšave ter boljša
izolacija domov omogočajo uporabo nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemov, ti pa zagotavljajo več udobja in višje izkoristke pri porabi energije.

Sanitarna topla voda in možnost hlajenja

Ogrevanje sanitarne vode je možno z vsemi prednostmi in učinkovitostjo toplotne črpalke. V spodnjem delu rezervoarja za sanitarno vodo se le-ta predgreje oziroma segreje do
55 °C s toplotno črpalko, elektrogrelec, nameščen v zgornjem delu razervoarja, pa jo nato
segreje na 65 °C ali več.

Energija iz zraka
Izvor energije pri nizkotemperaturnem ogrevanju so konvencionalni bojlerji “na” fosilna
goriva in elektriko. Altherma ponuja mnogo bolj učinkovito rešitev. Več kot 2/3 energije,
ki jo porabljamo z Althermo preko leta dobimo iz zraka. Sistem deluje do – 20 °C.
Altherma generira vso potrebno toploto za komfortno ogrevanje bivalnih prostorov,
pri tem pa potroši le 1 kW električne energije za vsakih 3,8 kW toplotne energije
(Eurovent).
Zmerno hlajenje je možno s kroženjem hladne vode skozi radiatorje in talno gretje.
“Hidro-box” je možno nastaviti tudi za izrazitejše hlajenje z uporabo ventilatorskih konvektorjev.
Althermo je možno povezati tudi na obstoječe rezervoarje z gretjem s fosilnimi gorivi
in alternativnimi energetskimi sistemi, kot so sončni kolektorji za pripravo tople vode.
Zunanja enota super inverter RZQ250B
EWAQ/EWYQ
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006
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topnica višje

AVTOR:

Dejan Šimunič, univ. dipl. inž. str.

tehnični direktor

C

IAT je vodilni proizvajalec na
področju klimatizacije in hladilne
tehnike na francoskem trgu s 60odstotnim tržnim deležem v tej državi.
Dosedanji uspehi na domačem trgu so
vzrok, da podjetje šele v zadnjem času
načrtno in strateško prodira tudi na ostale
trge znotraj EU ter drugod po svetu. Dokaz
tako zastavljenim visokim in posledično
zahtevnim ciljem je uspešen nastop podjetja na največjem sejmu v Evropi letos – v
Milanu.
Značilnost podjetja so proizvodi, ki so
plod lastnega razvoja in sedemdesetletnih
izkušenj. Več tovarn in razvojnih oddelkov
koncerna na področju Francije razvija in
proizvaja dele, ki so kasneje sestavljeni v
celoto. Zanimivo, da veliko tako proizvedenih delov konča tudi v podobnih napravah
konkurenčnih proizvajalcev po celi Evropi
in drugje.
Temeljni cilji pri snovanju in izdelavi naprav so:
• naprave delujejo zanesljivo,
• servisni dostop do vseh delov naprav je
enostaven,
• razmerje med energetsko učinkovitostjo,
življenjsko dobo in ceno je razumno,
• naprave so izdelane za zagotavljanje
vseh vrst udobja,
• naprave vizualno ugajajo.
Le-te niso najmanjše in najlažje, nimajo
vedno najboljših karakteristik ter niso najcenejše. Prav preizkušanje velike večine
svojih izdelkov po EUROVENT predpisih
pa daje določena zagotovila kupcem njihove opreme. Podatki o karakteristikah, ki so
kasneje tudi objavljeni podajajo iz tehničnih oziroma razvojnih služb.
V našem podjetju smo prepričani, da s
ponudbo proizvodov CIAT lahko nadgradimo dosedanjo, več kot uspešno, dejavnost. Končnemu kupcu lahko ponudimo
poleg kvalitetne servisne usluge in strokovnega svetovanja pri zahtevnih rešitvah tudi
odlično opremo, kateri tudi sami zaupamo.
V potrditev zapisanega imamo že kar nekaj zadovoljnih strank tudi v Sloveniji.

izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006

V sodelovanju s francoskim podjetjem
CIAT ponujamo slovenskemu trgu naprave
najkakovostnejšega razreda.
Vodno hlajene geotermalne reverzibilne
toplotne črpalke – AUREA2

Grelnih moči od 6 do 34 kW. Omenjene
toplotne črpalke odlikuje edinstvena oblika,
COP večji kot 5, integriran dvojni hidravlični
modul, delujejo na hladivo R410A in njihovo
obratovanje je zelo tiho.

delovanje in odprt protokol za priklop na
centralno nadzorni sistem MODBUS/J BUS
preko vmesnika RS 485 (ki je standarden),
sta njegovi glavni značilnosti.
Naprava ima zelo širok spekter delovanja:
• z izstopno temperaturo hlajenega medija
od -10 °C do +18 °C,
• z izstopno temperaturo grelnega medija
do +55 °C.
Proizvajalec ima večino naprav na zalogi zaradi hitrega dobavnega roka, vendar v
omejenih količinah.
Hladilna moč

34 kW do 347 kW

Grelna moč

40 kW do 413 kW

COP

do 4,42

EER

do 4,75

EUROVENT pogoji
HLAJENJE 7/12 °C IN 30/35 °C
GRETJE 40/45 °C IN 12/7 °C

Zračno hlajene reverzibilne toplotne
črpalke – AQUALIS

Aurea2

Vodno hlajene geotermalne reverzibilne
toplotne črpalke – DYNACIAT

Omenjene toplotne črpalke so primerne
za gretje ali hlajenje vode večjih objektov.
Odlikuje jih kompaktna oblika, modeli so na
voljo s hladivom R410A ali R407C. Uporaba
hladiva R410A pomeni odgovorno ekološko
odločitev, saj je omenjen plin nizko strupen
in negorljiv (EN 378), njegova uporaba pa
pomeni zmanjšanje premerov cevovodov
in s tem manjšo potrebno količino medija v
sistemih.
Krmilnik je tipa Connect in je plod sedemdesetletnega lastnega razvoja in izkušenj
proizvajalca CIAT. Samo prilagoditveno

Aqualis so zračno hlajene reverzibilne toplotne črpalke oziroma naprave, ki služijo za
pripravo ohlajene vode za potrebe hlajenja
prostorov ali tople vode za potrebe ogrevanja prostorov.
Omenjene toplotne črpalke se vedno več
uporabljajo kot uspešna rešitev pri prenovi
obstoječih klasičnih sistemov centralnega ogrevanja na plin ali kurilno olje, kot vir
ogrevanja stavb v prehodnih obdobjih in
temperaturah zunanjega zraka do -10 °C,
kjer je obratovanje kotlov nerentabilno.
Primerne so za hlajenje in ogrevanje
manjših objektov: pisarn servisnih služb v
večjih industrijskih objektih, manjših bank
– poslovalnic ter hiš v mirnejših stanovanjskih soseskah. Skratka, povsod tam, kjer je
pomembna nizka raven hrupa in kompaktna
vizualno atraktivna rešitev, ki zadostuje potrebam po hlajenju ali ogrevanju in hkrati
ustreza zagotavljanju večine današnjih potreb po komfortnem načinu klimatizacije.
Tovarniško so opremljene z že vgraje-
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nim in ožičenim hidravličnim modulom. Možnost dveh nastavitvenih točk (dnevni–nočni režim) omogoča še večje prihranke pri
porabi energije. Hkrati lahko preko brez
napetostnega krmilnega kontakta vklopimo
oziroma izklopimo dodaten vir ogrevanja
takrat, ko obratovanje zaradi nizkih temperatur zunanjega zraka ni več ekonomično.
Možnost regulacije števila vrtljajev ventilatorja pomeni izredno tiho delovanje naprave.
Ekološko primerno hladivo R410A z visoko
učinkovitim in izredno tihim kompresorjem
majhnih dimenzij dodatno zagotavlja izredno
energetsko učinkovito delovanje naprave.
Hladilna moč

5 kW do 18 kW

Grelna moč

6 kW do 20 kW

COP

do 3,79

EER

do 2,89

EUROVENT pogoji
HLAJENJE 7/12 °C ZRAK 35 °C
GRETJE 35/30 °C ZRAK – BS 7 °C / BH 6 °C

Aqualis

CIAT – VINEO

V

elikega problema nastajanja neugodnega vonja vina so se strokovnjaki francoskega podjetja CIAT lotili sistematsko in izredno temeljito. Na podlagi analize francoskega trga vina je bilo ugotovljeno, da je več kot 500 milijonov steklenic vina letno
(10 % vsega poizvedenega) pokvarjenih – zaradi neprijetnega okusa.
Ugotovitev raziskav je, da je bilo tolmačenje vzroka neprijetnega okusa izključno v
zamaških, napačno, saj se je problem neprijetnega okusa pojavil že preden je bilo vino
ustekleničeno. Problemov se ne znebimo tudi z izdelavo novih vinskih kleti ter pravilnim
skladiščenjem vina in vrhunsko higieno vzdrževanja hranilnikov.
Kot rešitev temu pojavu je bil razvit proizvod VINEO. VINEO je naprava, ki izredno
učinkovito filtrira zrak v vinskih kleteh na osnovi kombinacije aktivnega oglja in fotokatalizatorja. S pomočjo zapisane kombinacije filtracije zraka v vinskih kleteh lahko zelo uspešno
izločimo povzročitelje neprijetnega okusa, ki prihajajo iz zraka v sami vinski kleti.
Naprava je sestavljena v smeri gibanja obtočnega zajetega zraka:
• predfilter kvalitete G4,
• ventilator,
• sistem filtracije NEO,
• prva stopnja filtracije sestavljena iz aktivnega oglja in TiO2 (titanovega dioksida),
• UV lučka,
• druga stopnja filtracije sestavljena iz TiO2 (titanovega dioksida) in aktivnega oglja.

Na podlagi izkušenj je ocenjeno, da ena naprava VINEO zadošča filtraciji zraka v
prostoru velikem do 500 m3. Za potrebe servisiranja je predvidena zamenjava UV-lučke
enkrat letno in filtrov vsaki dve leti delovanja naprave.

Konvektor COADIS Comfort

S kompletom (ventilatorski konvektor
za montažo v spuščen strop, zajemna in
izpihovalna rešetka ter povezovalna gibljiva cev) proizvajalec zagotavlja izmerjene
in deklarirane karakteristike udobja tudi po
izvedeni montaži (hrup od 20 dB(A) v nižji
hitrosti). Enostaven vzdrževalni dostop je
zagotovljen preko zajemne rešetke. Priklopna električna omara je nameščena na enaki
strani naprave kot ventili in je razmeroma
velika z namenom lažjega servisiranja in
priklapljanja.

Coadis Comfort
Krmilnik V20C in V2000
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006
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niflair - novosti in izboljšave

AVTOR:

Luka Simončič, univ. dipl. ing. str.

direktor prodaje

Leonardo evolution

U

spešna serija klima omar Leonardo je
prenovljena in tehnično še bolj dovršena. Imenuje se Leonardo evolution in
ima veliko prednosti, ki jo razlikujejo od svoje
predhodnice.
Serijsko vgrajen elektronski ekspanzijski ventil (EEV) zmanjšuje porabo električne energije, za napravo (TDAV1822A + 2 x

Mehansko
hlajenje

Shematski prikaz hlajenja v telekomunikacijah
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006

Največji poudarek je Uniflair namenil že do
sedaj zelo uspešni seriji klima omar Leonardo,
predstavitvi novega zračno hlajenega agregata
s hladilno močjo do 1,5 MW in zračno hlajen
hladilni agregat (toplotna črpalka) z aksialnimi
ventilatorji in hladilnim sredstvom R 410A.
CAL0801) instalirano v Evropi,
omogočajo vpih zraka navzgor,
Uniflair
med 4,1 % in 9 % in s tem
pri čemer je sesanje bodisi
- natančna
povečuje COP.
od spredaj, od spodaj ali od
zadaj in vpih zraka navzdol
Brezstopenjska regulacija
klimatizacija
s sesanjem od zgoraj. Zrak
ventilatorjev (EC) zmanjšuje
računskih centrov lahko vpihujemo v prostor ali
porabo električne energije v
v dvojni pod direktno preko
primerjavi s klasičnimi ventiin prostorov
zračnih kanalov (450 Pa) ali
latorji, do 60 %.
plenuma.
Leonardo evolution je serijHladilna moč je od 20 do 99
sko opremljen z zelo zmogljivim
kW, hladilno sredstvo R 407C, območje
mikroprocesorjem UG 40 in je kompatibilen s številnimi protokoli. Na voljo je veli- delovanja pa med -20 °C in +45 °C.
ko modelov: zračno hlajene enote z direktno
ekspanzijo, vodno hlajene enote z direktno Kompaktne enote za telekomunikacije
ekspanzijo, enote na hladilno vodo, enote z
Delujejo na principu direktne ekspanzije
dvojnim hlajenjem, ki deluje na principu dveh in so vse zračno hlajene. Lahko so namenpopolnoma ločenih hladilnih krogih; hladilna jene notranji in zunanji namestitvi, vse pa
voda in zračno ali vodno hlajeni hladilni krog imajo funkcijo prostega hlajenja (free-cooz direktno ekspanzijo ter enote s funkcijo pro- ling). Prosto hlajenje deluje na principu distega hlajenja. Vsi modeli so dobavljivi tudi z rektnega vpihovanja zunanjega zraka v prostor, ki ga hladimo in odvod toplega zraka
integriranim vlaženjem.
Enote so izjemno kompaktnih dimenzij in preko nadtlačne žaluzije.

Free
cooling

Kombinacija
(Free cooling
+ mehansko
hlajenje)
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Hladilna kapaciteta je med 2,29 in 16,9 kW
pri mehanskem hlajenju in med 4,03 kW in
17,4 kW pri prostem hlajenju (temperatura
prostora 26 °C in temperatura okolice 14°C).
Enote najmanjših hladilnih kapacitet (2,29
do 4 kW) je zaradi majhne višine (1180 mm)
možno postaviti eno na drugo in tako zasedejo najmanjši možen prostor (tloris: 371 x
563 mm).
Na shemi so prikazane vse tri možnosti
hlajenja. Iz sheme, kjer je prikazana kombinacija prostega (free cooling) in mehanskeha hlajenja je razvidno, da funkcija prostega
hlajenja deluje vedno, kadar to omogoča
zunanja temperatura in s tem zagotavlja
maksimalno možno učinkovitost.

LRAC/LRAH

Zračno hlajen hladilni agregat in toplotna
črpalka z aksialnimi ventilatorji sta zasnovana za zunanjo postavitev. Hladilno sredstvo je R 410A. Na voljo je devet modelov s
hladilno kapaciteto od 6 kW do 39 kW v treh
različnih velikostih ohišja. Agregat je opremljen z enim Scroll kompresorjem do 19 kW
hladilne kapacitete oziroma dvema Scroll
kompresorjema in enim hladilnim krogom za
močnejše modele. Ventilatorji so frekvenčno
regulirani, agregat pa je opremljen s hidravličnim modulom.

Frico predstavlja

serijo novih ali
prenovljenih proizvodov.
AD CORINT in AD 200
sta doživela »face-lift«,
medtem ko so ADR, RD
in AR 300 novi modeli
v pestri paleti Frico
proizvodov.
AVTOR:
Marko Vihar

N

Zračna zavesa AD
Corinte z možnostjo
horizontalne ali
vertikalne postavitve

svetovalec

ajvečji proizvajalec zračnih zaves na svetu, ki že trideset let razvija zračne zavese
v trdih klimatskih pogojih Skandinavije, ima odlično podlago za razvoj zračnih zaves za optimalno zaščito odprtin pred vdorom zunanjih vplivov. Zahvaljujoč Thermozone tehnologiji lahko učinek natančno nastavimo, da dosežemo učinkovito ločitev
hladnega in toplega zraka, prav tako pa omogočimo udoben prehod.
Glavne novosti letošnjega leta:
• AD CORINTE - novi ventilator z večjim učinkom in zmanjšanim hrupom in nova frekvenčna regulacija,
• AD 200 od zdaj tudi izvedba 2000 mm v enem kosu, prej sestavljena iz 2 x1000 mm,
• ADR 200/300 nova izvedba zračne zavese za vgradnjo v spuščeni strop,
• AR 300 kasetna enota za vgradnjo v spuščen strop z infrardečim senzorjem za zaznavanje odpiranja vrat,
• RD izvedba za rotirajoča vrata, narejena po meri.

TAILOR-MADE

Frico vam lahko izdela zaveso oblike in dimenzije po vaši želji.

AD CORINTE

Zračno hlajeni hladilni agregat z 1,5 MW hladilne
kapacitete
Kot toplotna črpalka deluje pri zunanji
temperaturi do – 20 °C, mešanico vode in
glikola pa lahko ohladi do – 10 °C. Z vgrajenim RS 485 vmesnikom je kompatibilen z
Uniflairovim nadzornim sistemom in z ostalimi protokoli.

1500 kW v enem kosu - BRAC

Zračno hlajen hladilni agregat s hladilno kapaciteto od 820 kW do 1,5 MW je
dobavljiv s hladilnim sredstvom R 407C ali
R 134A. Agregat ima vgrajene štiri vijačne
kompresorje in dva hladilna kroga. Ventilatorji so frekvenčno regulirani, agregat pa je
opremljen s hidravličnim modulom z eno ali
dvema črpalkama.
Agregat je lahko izveden kot tiha izvedba
in opremljen s predgrelcem kompresorja
(Economiser) za povečanje izkoristka.
Mešanico vode in glikola lahko ohladi do
– 10 °C. Z vgrajenim RS 485 vmesnikom je
kompatibilen z Uniflairovim nadzornim sistemom in Modbus protokolom ter tudi z ostalimi protokoli.

Zračna zavesa za vrata širine/višine do treh metrov, atraktivne izvedbe iz poliranega
nerjavečega jekla ali brušenega nerjavečega jekla, z novo tehnologijo radialnega ventilatorja, kar izboljšuje razmerje med hrupom in učinkom.

AD 200, AD 300

Serija zračnih zaves modernih oblik za namestitev nad vrata do višine 2,5 m (AD 200)
oz. 3,5 m (AD 300) in širine 1 do 2 m. Z izvedbo brez gretja AD 200/300 A lahko zanesljivo
zmanjšamo izgubo energije na prehodih v klimatizirane oz. hlajene prostore znotraj objekta.
Za večje odprtine je možno vgraditi več zaves in
jih priklopiti na en termostat in stikalo.

ADR 200/300

Zračna zavesa, namenjena za vgradnjo v
spuščen strop (skrite izvedbe), z vodnim ali električnim grelcem za vhode do višine 3 m.
oddaljenost v cm

RD

Zračna zavesa, namenjena izključno za rotirajoča vrata skrite izvedbe, narejena po meri,
za vsaka vrata posebej. Lahko se tudi uporablja
kot vir ogrevanja.

AR 300

Zračna zavesa kasetne izvedbe za vgradnjo v spuščen strop za vhode do višine 3 m z
vgrajeno inteligentno regulacijo in z možnostjo
priključitve na CNS.

Prikaz temperaturnih območij: naravni
režim (zgoraj) in z uporabo zračne zavese
Frico (spodaj)

izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006
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AMSUNG – naš novi partner

AVTOR:

Andrej Postrašija

svetovalec

Izjemno dodelana tehnologija čiščenja zraka
in varčna poraba energije sta glavni odliki
Samsungovih naprav. Odslej je ta proizvajalec
tudi v naši ponudbi.

R

kompaktno ohišje

azvoj v sozvočju s potrebami kupcev
in kakovost izjemno pestre palete
proizvodov je blagovno znamko Samsung popeljalo na zavidljivo 20. mesto med
100 najpomembnejšimi blagovnimi znamkami po vrednosti blagovne znamke v svetu.
Največji poudarek so Samsungovi inženirji
posvetili izjemno dodelani tehnologiji čiščenja zraka ob seveda varčni porabi energije.

posoda za kondenzat
bio toplotni izmenjevalec
zračni filter z dolgo
življenjsko dobo
prikazovalnik in IR senzor

FJM (multisplit sistemi)

V to serijo uvrščamo multisplit klimatske
naprave za stanovanja in poslovne prostore.
Prednost te serije je ena zunanja enota ter
nanjo povezane do štiri notranje enote. Preprosto in estetsko.
Hladilno sredstvo R 410A, regulacija zvezna – INVERTER. Na izbiro imamo zelo pestro paleto notranjih enot.
Na zunanjo enoto z največjo hladilno
močjo 9,3 kW lahko priklopimo 4 notranje
enote, to je energijsko zelo učinkovita in varčna ter z razredom A potrjena kombinacija.
V to skupino uvrščamo klimatske naprave, namenjene predvsem poslovni uporabi v
večjih poslovnih prostorih, trgovskih centrih,
… večjih hladilnih in grelnih moči. Za to serijo
so značilne različne izvedbe.
Klimatske naprave serije BAC so lahko
opremljene s tehnologijo on-off ali inverter.
Uporabljajo pa freon R 407C ali R 410A.

DVM (variabilna prostornina hladilnega
sredstva)

DVM sistem se, ko se soočimo z naknadno vgradnjo klimatskih naprav, vedno pokaže
kot optimalna rešitev. To velja za enostavne
pisarniške površine kot tudi za elegantne trgovine ali najboljše hotele v starih mestnih
zgradbah, primeren je za vgradnjo v banke, zavarovalnice, bolnišnice, gledališča,
kinodvorane … Še posebej primeren je za
vgradnjo v stavbe, kjer ni možno montirati
zunanjih enot na fasado stavb. Sistem namreč omogoča premagovanje relativno velike
višinske razlike in dolžine instalacij.
Prednost teh sistemov je enakovredna
klimatizacija večjih prostorov z večjim številom notranjih enot ter možnost različnih
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006

dekorativni panel
odstranljiva in pralna
zajemna rešetka
Kasetna enota z dvo-smernim izpihom
kombinacij notranjih enot, notranje enote je
možno upravljati in nadzorovati z enim daljinskim upravljalcem.

RAC (split sistemi)

V to serijo uvrščamo stenske split klimatske naprave za stanovanja in poslovne prostore. Vse spodaj opisane serije uporabljajo
energijsko učinkovit in okolju prijazen freon
R 410A. Ponujamo vam tri serije:
• Prestige; je inovativen model z elegantno
obliko ter zelo napredno tehnologijo.

• Premium; s svojo gladko in modno obliko
bo okras v vsaki sobi.

Predstavitev celotne palete

Hladilno sredstvo R 410A, regulacija je
zvezna – INVERTER. Za linije BAC, FJM
in DVM imamo na izbiro zelo pestro paleto
notranjih enot:
• stropna-kasetna izvedba z enosmernim
izpihom,
• stropna-kasetna izvedba z dvosmernim
izpihom,
• mini stropna-kasetna izvedba,
• stropno-kasetna izvedba,
• različne kanalske izvedbe,
• talno-stropne izvedbe,
• stenska Prestige izvedba,
• stenska Premium izvedba,
• stenska Classic izvedba.

Karakteristike sistema DVM Plus II
DVM Plus II
Kapaciteta sistema: hlajenje 136 kW

• Classic; je izvedba klimatske naprave,
narejena s pionirsko tehnologijo.

Kapaciteta sistema: gretje

153 kW

Število notranjih enot

48 (max.)

Indeks obremenjenosti

130 %

Višinska razlika v metrih

50 (max.)

Dolžina instalacij v metrih

170 (max.)

Z

Servis
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ahtevno vzdrževanje TR3

AVTOR: Gorazd Brumec

S

svetovalec

tavba je opremljena z integrirano
centralno napravo, katera oskrbuje s
65.000 m3/h ter skoraj 3 MW hladilne
moči, ki jo pripravimo s hladilnimi agregati
YORK in TRANE.
Posebnost sistema stavbe so vodno hlajeni kondenzatorji, katere hladimo preko Ljubljanice v centru mesta. Za rešitve sistema
klimatizacije je v sodelovanju s Klimo Petek
d. o. o., prispevala tudi lastna vzdrževalna
služba LB Propria d.o.o., ter njihov vodja gospod Ivan Petek, s katerim smo spregovorili
nekaj besed o vzdrževanju sistema zgradbe:
Kaj zahteva vzdrževanje takšne zgradbe?

Vzdrževanje takšne hiše zahteva velike
strokovnjake širokega profila ne ozko specializirane. Samo to je prvi pogoj, da lahko
upravljaš s takimi napravami, ker to je v prvi
vrsti obratovanje šele, potem vzdrževanje.
Imamo velike naprave, pomeni, da imamo
tudi določene zunanje izvajalce, to so pa tisti serviserji, ki so specializirani. Načeloma
imamo elektrotehnike, strojne tehnike, telefoniste, ključavničarje. Profil naše dejavnosti
je širok in zajema celotno vzdrževanje zgradbe. Vsa vzdrževanja obvladujemo sami, razen naprav, ki po zakonu zahtevajo servisne
dejavnosti, kot so dvigala, hladilni agregati,
protipožarni sistemi. Moje mnenje je, da nobeno podjetje ni sposobno v celoti vzdrževati
takšnega sistema, kar tudi ne bi bilo ekonomsko upravičeno, predvsem iz stališča, ker ni
specialistov in orodja za določene posege in
s tem razlogom smo vezani na zunanje servisne službe.
Sistem … o kakšnem sistemu govorimo?
Tukaj imamo sistem klimatizacije dveh
stolpnic, dveh prizidkov v celoti, imamo pa še
hlajenje kompresorjev iz Ljubljanice, za nas
in dodatno še za Maximarket ter Cankarjev
Dom. Pomeni, da smo veliki center za štiri
firme.
Sam sistem je 4-cevni, na katerega je priključeno 720 ventilatorskih konvektorjev v eni
in drugi hiši, velika centralna naprava, ki nas

Kot eno pomembnejših referenc, predstavljamo
vzdrževalno službo LB Propria d.o.o., hčerinsko
podjetje NLB d.d. ter vzdrževanje zgradbe TR3
na Trgu republike v Ljubljani.
oskrbuje s 65.000 m3/h zraka ter 20 ostalih Glede na zasedenost prostorov zgradbe ter
klimatov, ki so za specifične ostale prostore, najemnikov, kot so: Evropska banka za obkot so razni tehnični centri in dvorane. Pri- novo in razvoj, Konzulat združenih mehiških
ključena moč je 1.600 kW za pripravo hladne držav, Konzulat Avstralije, Veleposlaništvo
vode ter 7.000 kW za pripravo tople vode. Si- Švice in Kraljevine Belgije in mnogi drugi,
stem je reguliran preko centralne regulacije kažejo na kvalitetno in strokovno zagotavljanje standardov klimatizacije proin prostorskih termostatov, ki se izvaja
storov ter lahko predstavimo LB
po potrebi, morebiti gre za hlajenProprio kot podjetje, ki kvalije ali gretje.
tetno opravlja svoje delo.
Srce naše hiše sta
“S pomočjo
Zaposleni pri nas
hladilna agregata YORK
podjetja Klima
imajo veliko skrb in odin TRANE, s katerima
govornost za dobro in
pripravimo skupaj za
Petek smo zmanjšali
temeljito izvajanje del,
2,8 MW hladilne moči.
porabo energije v
homogenost sodeloSistem hlajenja agregavanja, na katero smo
tov poteka preko vodno
zadnjih 5 letih za
lahko ponosni, tako tudi
hlajenih kondenzator20 milijonov
sklenjene vzdrževalne
jev, vodo pa prejemamo
pogodbe, ki pa so podpoiz Ljubljanice. Projekt je bil
tolarjev.”
ra naši vzdrževalni službi.
zasnovan že na samem zaVse to je edina možnost, da lačetku, saj smo se na ta način
hko sistem brezhibno funkcionira.
izognili vodnim stolpom, s katerimi
smo privarčevali dodatna dela z izpusti ter
občutno zmanjšali prostor strojnice.
Glede danih podatkov moči ... poraba energije
je ogromna, kaj se je v preteklosti naredilo za
privarčevanje energije?
Dejavnost naše službe je bila predvsem
privarčevanje energije, in sicer se to reflektira v smeri, da smo zmanjšali porabo energije
v zadnjih 5 letih za 4 milijone na leto. Kljub
temu, da je cena ogrevanja narasla za 60 %,
porabimo do 40 % manj energije.
Naknadno smo dali dograditi rekuperacijo
centralne prezračevalne naprave. Osnovali smo jo s pomočjo podjetja Klima Petek,
d. o. o., ki je tudi naš vzdrževalec hladilnih naprav ter izvajalec naše nove strojnice. S samo rekuperacijo, prej odpadno
toplotno energijo, sedaj izkoriščamo za
gretje svežega zraka. S tem smo pridobili
3 °C pri svežem zraku, kar se v praksi reflektira s 64.000 litrov kurilnega olja letno.
Govorimo o objektu, ki je že lep čas na
trgu, o pogodbeni stranki, ki ji je najpomembnejše zadovoljstvo lastnih strank,
podnajemnikov, za katere izpolnjujejo zahteve klimatizacije, ki jih stranka plača in želi.

Zgradba TR3 na Trgu republike v Ljubljani, ki jo
vzdržuje lastna vzdrževalna služba.
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14 Znanost

estiranje arhitekture poslovnih
objektov

POVZETO PO ČLANKU:
Putting office architecture to the test
Fraunhofer – Institut fuer Bauphysik IBP
Herbert Sinnesbichler

U

godna delovna atmosfera je želja
vsakega zaposlenega. Raziskovalci
testirajo energetsko učinkovitost objektov ter vplive na ugodje v delovnem okolju še v času projektiranja.

Evropske regulative na področju
energijske učinkovitosti

Nizko zimsko sonce sveti skozi okno
na računalniški monitor ali v oči in s tem
onemogoča normalno delo. Vstop motečih
sončnih žarkov lahko zaposleni nekako preprečijo, vendar s tem preprečijo tudi vstop
dodatni toploti. Vendar kako rešiti problem
vpliva toplote sončnih žarkov poleti? Kakšno
udobje ostane zaposlenim v tem primeru?
Odgovore na takšna vprašanja bo potrebno
najti čim prej, kajti od januarja 2006 morajo
biti vsi novozgrajeni objekti izdelani skladno
z zahtevami evropskih regulativ na področju
energijske učinkovitosti.
Investitorji in arhitekti bodo ob snovanju
morali oblikovati stavbe z optimalnimi energijskimi lastnostmi, s termalno izolativnostjo
in nizkoenergetskimi grelnimi sistemi. Račun
za elektriko zaradi osvetlitve in klimatizacije
stavb bo v bodoče moral biti nižji.

Testni model – VERU

Raziskovalci Inštituta za Gradbeno fiziko
IBP iz Holzkirchna iz Nemčije iščejo rešitve za zmanjšanje porabe energije v stavbah različnih oblik. Raziskave vključujejo
klimatizacijo, osvetljevanje in vpliv sončnih
žarkov s povečanjem udobja na posameznih delovnih mestih. Da lahko meritve in
raziskave izvajajo, so izdelali testen model
– VERU (modularni preizkusni pripomoček
za ugotavljanje notranjih okolij). »Najprej
raziskujemo učinke različnih fasadnih sistemov in inštalacij na atmosfero v prostoru,«
je povedal Herbert Sinnesbichler, namestnik
direktorja katedre na IBP. Raziskovalci lahko navidezno odstranijo posamezne zidove,
spuščene stropove in elemente streh in tako
simulirajo odprte pisarne, hodnike ali prostore pod svetlobnimi strehami. Njihov prvi
večji preizkus vsebuje več kot 50 različnih
tehnik v dvanajstih različnih preizkušanih
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2006

Testiranje vplivov na
ugodje v delovnem
okolju in energetske
učinkovitosti sistemov
v novih poslovnih
objektih se izvaja
že v času snovanja
objekta na Inštitutu
za Gradbeno fiziko iz
mesta Holzkirchen v
Nemčiji.
prostorih. »Uporabili smo več kot 250 različnih tipal za detekcijo temperature, vlažnosti
in hitrosti zraka ter intenzitete osvetljenosti,«
razlagajo inženirji.

D

Testna hiša z vgrajenimi različnimi zasnovami
fasad.

ecentralna proizvodnja energije
V prihodnosti se električna energija ne
bo več proizvajala v velikih elektrarnah
temveč bodo podjetja, mestne četrti in vasi
s pomočjo vetra, biomase in gorilnih celic
pridobivali električno energijo in s tem tudi
toplotno in hladilno energijo.

POVZETO PO ČLANKU: Decentralized power generators, Fraunhofer – Institut für Umwelt-, Sicherheitsund Energietechnik UMSICHT, Tim Schröder
Trenutno nobena tema ni tako vroča, kot kako pokriti vedno večjo porabe energije v
prihodnjih letih. Tako različni kot so odgovori, je zagotovo, da bo del energije, predvsem
električne, ki se zdaj proizvaja v velikih elektrarnah, proizveden s pomočjo vetra, biomase ali gorilnih celic v decentraliziranih lokalnih napravah, na mestu odvzema.
Poudarek je v gradnji decentraliziranih naprav z močjo več megavatov. Znanstveniki
Fraunhofer inštituta za okoljsko, varnostno in energijsko tehniko (UMSICHT) projektirajo
in izdelujejo takšne sisteme. V sodelovanju z večjimi podjetji je že nastalo precej demonstracijskih objektov.
Ena od nalog zaposlenih v UMSICHT je optimizacija tehnologije. Ena takšnih tehnologij
so naprave na biološke pline, ki so biološki sistemi in jih ni mogoče enostavno vklopiti in izklopiti kot navadno napravo. V teh procesih mikroorganizmi proizvajajo pline z vsebnostjo
metana iz katerega se v napravah proizvaja elektrika in toplotna energija. Proces mora biti
voden tako, da se proizvede čim več plina. Pri tem pa je potrebno paziti, da se proces ne
zruši. Naslednji problem pa je, če biomasa vsebuje preveč proteinov, se lahko tvori pena.
Če pride ta pena v odvod plinov je potrebno napravo izklopit in očistit. Da bi to preprečili,
pričujejo strategijo krmljenja mikroorganizmov, krmilne in nadzorne programe.
Prav tako pa bo z decentraliziranimi napravami v prihodnosti možno proizvesti ne
samo električno in toplotno energijo, temveč s pomočjo termalnih hladilnih sistemov tudi
hladilno energijo. Podobno kot pri hladilnih agregatih uporablja kompresor na električno
energijo, se pri termalnem hladilnem sistemu uporablja kompresor na toplotno energijo.
Tako da bo možno zraven električne in toplotne energije proizvajati tudi hladilno energijo
za hladilnice in klimatske naprave.

Ljudje
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Jože Kidrič – vodja montaže klimatskih naprav

J

ože Kidrič se je Klimi Petek pridružil pred dvanajstimi leti. Po diplomi na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju, kjer je pridobil naziv dipl. organizator menedžer, se je preizkusil na področju gradbeništva, projektiranja, vodenja objektov in strojnih instalacij.
V Klimi Petek opravlja delo vodje montaže klimatskih naprav, in sicer naprav za hlajenje
računskih centrov, lokalov in stanovanj. Med njegove naloge spada priprava plana montaž klimatskih naprav, priprava dokumentacije, dogovori za termine montaž, razporejanje
monterjev, spremljanje poteka dela, kontrola kakovosti montaže, spremljanje delovnih ur
monterjev, sestanki z zaposlenimi, zbiranje povratnih informacij o zadovoljstvu naročnika
in še veliko več.
V teh letih je doživel marsikaj dobrega in slabega. Najbolj nenavadne so bile policijske intervencije na bankah, kadar se je pri delu vklopil alarm in so prišli možje v modrem ter s puškami
obkolili stavbo. V spominu so mu ostale tudi nekatere montaže klimatskih naprav. Predvsem
se spominja montaže pri predsedniku republike dr. Drnovšku, kjer jim je ves čas montaže z
glasnim smrčanjem delal družbo njegov pes Artur. Vendar pa sam pravi, da na koncu ostanejo
v spominu predvsem lepi dogodki, čeprav je delo velikokrat tudi težko in naporno.
V prihodnosti ima veliko poslovnih in osebnih načrtov. Poslovni načrti za prihodnost
vključujejo predvsem nove zadolžitve in izzive, saj meni, da lahko s svojimi delovnimi izkušnjami in dodatnim izobraževanjem prispeva pomemben delež k razvoju in napredku podjetja Klima Petek. Osebni načrti pa so povezani
predvsem z osvojitvijo kakšnega pettisočaka, kolesarjenjem po Tibetu, počitnicami z avtodomom ali nakupom majhne lesene hišice z lepim
razgledom. Vendar ostaja realist in se zaveda, da se sreča skriva v majhnih stvareh.

Cvetka Hergold – organizacijski vodja servisa

C

vetka je na Klimi Petek zaposlena že osemnajst let. Njeno delo je bilo že od samega
začetka usmerjeno v pozitivno komunikacijo s strankami, poslovnimi partnerji in zaposlenimi. Nikoli ji ne zmanjka dobre volje in iznajdljivosti. V vsaki, še tako nerešljivi
situaciji, najde pot.
Danes je Cvetka odličen planer in organizacijski vodja servisa. Njeno delo je še vedno zelo povezano s strankami in s trudom za njihovo zadovoljstvo. Njene organizacijske
sposobnosti pridejo še posebej do izraza pri planiranju servisnih storitev in razporejanju
serviserjev po lokacijah na področju celotne Slovenije.
Pri svojem delu je naletela že na veliko težav in nenavadnih dogodkov. Najbolj pa se ji je
vtisnil v spomin naslednji dogodek. Pred leti je namreč napotila serviserja klimatskih naprav
na opravljanje servisa na lokacijo, na kateri še ni bila zgrajena poslovna stavba, kaj šele
zmontirana klimatska naprava.
V prihodnosti bo večino časa posvetila skrbi za nenehno izboljševanje opravljenih servisnih storitev tako v kvaliteti opravljenega servisa kot v skrajšanju odzivnega časa. To bo
prispevalo k zadovoljstvu strank, zaposlenih in večjemu ugledu podjetja.
V zasebnem življenju si želi predvsem zdravja in »pozitivne« energije. Ker je navdušena pohodnica, ima tudi skrito željo. To je doseči vrh kakšnega štiritisočaka. Želimo ji, da ji bo tudi uspelo.

Daikin je leta 2004 ob svoji 80. obletnici
daroval 100 milijonov dolarjev fundaciji za
razvoj sodobne umetnosti na Japonskem.
Daikin je kot prvi Japonski proizvajalec
izumil hermetično zaprt rotary kompresor
in ga uspešno predstavil na trgu.
Leta 1991 je Daikin postal prvi proizvajalec klimatskih naprav na svetu, ki proizvaja svoj hladilni medij in kompresorje.
Leta 1998 je Daikin predstavil prvo
split enoto, ki deluje na še zmogljivejšem
HFC-410.
Leta 2004 je Daikin ob predstavitvi zadnje verzije VRV in elegantno oblikovane
notranje enote FTXG 25 na sejmu visokega nivoja Aquatherm na Dunaju prejel

nagrado »Haustechnik Award 2004« za
inovacijo.
Daikin je leta 1995 ponovno presenetil z
inovacijo kompresorja, tokrat v SWING izvedbi.
Blagovna znamka Samsung je po vrednosti blagovne znamke 20. najpomembnejša
znamka na svetu.
Samsung bo maja letos na sejmu Sviaz
Expocomm razkril prvi telefon v prihajajoči
seriji Samsung ultra slimline-up X820. Telefon bo s svojimi 6,9 mm veljal za najtanjši
telefon na svetu. Prav tako bodo na tem sejmu razkrili nov telefon z aktivnim pokrovom
SGH-D900, ki je s svojimi13 mm najtanjši v
tem razredu. Telefon ima vgrajeno kamero s
3.13 megapixli.

zanimivosti
CIAT skrbi za dobro ozračje v Keopsovi
piramidi, ki je največja piramida v Egiptu
in ena od sedmih svetovnih čudes.
Velik naval turistov je pripeljal do zasičenja zraka z vlago in ogljikovim dioksidom, kar je ogrozilo ohranitev Keopsove
piramide. Leta 1997 so jo zato zaprli za
obiskovalce.
Leta 1999 so v piramidi uredili poseben sistem prezračevanja in jo ponovno
odprli.
Prezračevalni sistem so razvili pri
CIAT-u in s tem zagotovili ugodno ozračje v piramidi. Tako so prispevali k ohranitvi te kulturne dediščine za prihodnje
rodove.
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ostanite sveži :)
Klimatske naprave

Klima Petek d.o.o.
Kraljeviča Marka ulica 14,
2000 Maribor
telefon: 02 290 91 20
fax: 02 252 25 50
e-mail: info@klimapetek.si
www.klimapetek.si
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