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ričnem s politiko? Novinarji bi ob tem zagotovo zastrigli z ušesi, mogoče bi
jim kdo dodal še kakšen zakulisni komentar s »trotelbobna«. A kako naj vsem
znova in znova pojasnimo, da naše podjetje ni pričelo s poslovanjem leta
2004 … Prav zato me veseli predvsem dejstvo, da veste to vi, spoštovani
partnerji.
Podjetje, ki se bliža tridesetletnemu obstoju, je prešlo mnoge faze razvoja. Iz obrti
za servis klimatskih naprav smo sledili toku napredka. Dodajali smo programe, najprej
komfortne in komercialne, kasneje spet precizne klimatizacije, začeli smo se ukvarjati s
strojnimi inštalacijami, danes z našimi celovitimi energetskimi rešitvami pokrivamo celotno področje KGH.
Prehod v 21. stoletje je bil in je še v znamenju globalnega segrevanja. Zavedamo
se odgovornosti, ki jo imamo in želimo pustiti svoj pečat. Kar najhitreje prehajamo k
ekološkim in energetsko varčnim rešitvam. Toplotne črpalke, katerim posvečamo veliko
pozornosti, so odslej dostopne tudi povprečnim slovenskim gospodinjstvom. Prihranki?
Zagotovo in dokazano ne zanemarljivi!
V vseh teh letih našega sobivanja nismo pozabili in tudi ne bomo v prvi vrsti na naše
zaposlene, na katere smo še posebej ponosni. Kako 49 sodelavcev pričenja v ponedeljek
nov delovni teden, vemo resnično le mi sami med seboj. Vsak nasmeh ob jutranji kavi je le
dokaz, da vemo, za kaj delamo. In da to vemo in znamo dokazati tudi zelo strokovno!
Ekologija, celovite rešitve in energetika prihodnosti so vzpodbudili nastanek drzne,
izzivalne in obenem jasne vizije: celovite in okolju prijazne energetske rešitve.
Večkrat se ozrem na naše vrednote. Strokovnost, pozitivna energija, inovativnost,
pripadnost in odgovornost. Najprej je treba pričeti pri sebi in pri zaposlenih. Tolaži me, da
je bila ta strategija na tej ravni najprej sprejeta. Hvala, sodelavci! Vsi med seboj pa smo
se tudi zavedali, da to morajo sprejeti tudi naši poslovni partnerji. Da smo tam in da smo
z njimi. Tudi čez nekaj desetletij!
In tu se lahko mirne vesti vrnem na uvod. Nismo od včeraj in tudi ne delamo tako, da
bomo končali že jutri. Naša obljuba velja, prav zaradi vas bomo tudi jutri še vedno tam,
kjer nas nekateri sploh ne pričakujejo. S politiko? Ne, s strategijo! Pa naj to ostane med
nami ;-).
Kristijan Petek, izvršni direktor

ne konference zaposlenih.
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Predstavljamo Brigito Smiljanič, Štefana
Balažiča in Roberta Obrana, nepogrešljive
sodelavce v Klimi Petek.
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rzna in dosegljiva − vizija
in razvojna strategija
Klime Petek 2007–2010

AVTOR:

Mateja Vodopivec, univ. dipl. ekon.

BMC International

25 let tradicije in izkušenj ter spremljanje svetovnih trendov je spodbudilo vodstvo podjetja, da so
se v začetku leta 2007 lotili priprave nove vizije in
razvojne strategije za novih 25 let. Glede na dolgo
obdobje, ki ga ne moremo jasno napovedati, smo
se osredotočili na ključno obdobje naslednjih štirih
let, v katerih se bodo jasno oblikovale smernice za
naslednje razvojno obdobje na področju klimatskih
in energetskih rešitev.

N

amen strategije je poenotiti pogled
vodstva na ključna področja in priložnosti za razvoj podjetja ter združiti
znanje, izkušnje in energijo vseh zaposlenih
za doseganje strateških ciljev v prihodnjih
štirih letih. Strategija ne nastane kar tako,
čez noč. Da nas bo strategija tudi pripeljala
do želenega cilja, je potrebno sodelovanje
celotne vodstvene ekipe, saj ima vsak svoj
pregled nad svojim oddelkom ter pogled,
kam in kako se bo razvijal v
prihodnosti.
Vodstvena
ekipa, ki jo sestavljajo
Naj nam
izvršni direktor Kristijan Petek in direkbo vsak korak, ki
torji
posameznih
ga bomo prehodili
področij v podjetju,
se je pisanja drzne
skupaj, v osebni povizije in razvojne
nos in zadovoljstvo
strategije lotila tako,
da so se odpravili iz
naših strank.
podjetja. To se je iz• usmerjenost na stranke in graditev
kazalo kot zelo učinkoblagovne znamke,
vito, saj so se umaknili od
• obvladovanje procesov in poslovna
vsakodnevne delovne vneme in
odličnost,
se posvetili izzivom, ki jih čakajo v prihodnje.
• razvoj in izkoriščanje potencialov zapoPostavljanja strategije se je potrebno lotiti sislenih,
stematično, pri tem pa nam lahko pomagajo
• ekonomsko-finančna učinkovitost.
strokovnjaki. Tudi vodstvo Klime Petek se je
Ker je podjetje procesno in usmerjeno na
odločilo za takšen korak in k sodelovanju povabilo Branka Žunca, mednarodnega trener- stranke, smo izvedli analizo ključnih proceja in coacha ter direktorja BMC International sov na več ravneh, da bi ugotovili strateške
priložnosti, s katerimi smo nadgradili obs svojo ekipo.
Z vodstvom smo se najprej lotili analize stoječo SWOT/PEEST analizo. Tako smo
dejanskega stanja in okolja. Na osnovi jasno dosegli visoko raven analitičnosti in omoopredeljenih priložnosti iz analize dejanske- gočili podroben vpogled v dejanski portfelj
ga stanja in okolja smo se osredotočili na možnosti podjetja z vidika kadrov, procesov,
štiri ključna strateška področja razvoja Kli- ugleda in moči blagovne znamke ter posledično finančne uspešnosti poslovanja podme Petek v prihodnjih štirih letih:

jetja Klima Petek.
Postavljanja strategije smo se lotili v treh
ključnih korakih:
• analizirali smo temeljni odvijalni proces –
izvedba naročila za stranko,
• analizirali smo ključna področja:
• prodaja,
• tehnični oddelek,
• montaža,
• servis,
• analizirali smo ključne segmente produktov.
Na osnovi ugotovitev analize smo pripravili prenovljeno organizacijsko strukturo
“SMART” cilje in zapisali jasne strategije za
doseganje ciljev. Za učinkovito doseganje
ciljev smo v strategije zapisali:
• kaj,
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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• kdo,
• kdaj in
• kako.
Ekipa Klime Petek si je zastavila drzno
vizijo in poslanstvo, ki odpira nova področja
uspehov v prihodnosti podjetja. Vstopanje
v področje celovitih in okolju prijaznih energetskih rešitev ponuja perspektivo lastnega
razvoja in naravnanosti na stranko. Prav
tako narekuje urejenost in ciljno usklajenost
vseh procesov, ki se bodo odvijali na vseh
prodajnih segmentih podjetja.
Ključni izziv je postavitev učinkovite IT
podpore poslovanju in izkoriščanje kadrovskih resursov – znanja, izkušenj in energije
zaposlenih, ki ustvarjajo rezultate in sooblikujejo resnično podobo ter ugled podjetja v
očeh strank.
Katera so strateška področja v obdobju
2007–2010:
• utrditev na razvijajočem se trgu opreme,
• okrepitev tržnega deleža na področju
preciznih in komercialnih klimatizacij,
• urediti organiziranost servisa,
• urediti vse procese na področju montaže,
• okrepiti sodelovanje z “vrhom piramide”,
• posodobiti orodja za upravljanje odnosov
s strankami (CRM) ter
• ciljno izobraževati in krepiti pripadnost
vseh zaposlenih.
Vsa področja bodo vodila k temu, da bo
podjetje Klima Petek še bolj prepoznavno po:
• kakovosti opravljenega dela,
• profesionalnosti odnosa vseh zaposlenih,
• skrbi za stranke, da se ponudi celovita
rešitev in
• dobrih poslovnih rezultatih.
Naloga vodstva je, da prebudi potenciale
vseh zaposlenih in uspešno vključi nove zaposlene v verigo ustvarjanja dodane vrednosti.
Vemo, da je veriga tako močna, kot je močan
njen najšibkejši člen. In vsak člen v podjetju
Klima Petek šteje. Kako se kaže odgovornost
vsakega zaposlenega? Tako, da se vsak zaposleni zaveda, da vse, kar (ne) naredi in (ne)
pove, vpliva na vse ostale v podjetju.
Zato je ključen korak pri doseganju zastavljenih strateških ciljev komuniciranje ciljev in
strategije vsem zaposlenim, ki jih bodo uresničevali. Pri Klimi Petek so se tega lotili z
organizacijo prve letne konference, 11. maja
2007, kjer so vsem zaposlenim predstavili
vizijo in razvojno strategijo za naslednja štiri
leta. Konferenca se je pričela z gondolskim
prevozom na 1100 m nadmorske višine, na
Pohorje. Prva polovica dneva je bila namenjena predstavitvi ciljev in strategije za celotno
podjetje ter ciljev vsakega posameznega oddelka. Zaposleni so spoznali vizijo, strategijo
in cilje, ki jih bodo vsi skupaj uresničevali v
prid zadovoljstva strank, lastnika in podjetja
Klima Petek, katerega del so. Drugo polovico
dneva je zaznamoval družaben in zabaven
del, najprej spust v dolino, peš in s sanmi
PohorJet, ter adrenalinsko doživetje v adrenalinskem parku. Prvo letno konferenco so
okronali s piknikom, kjer so se skupaj veselili
novih uspehov, ki jih pričakujejo.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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renova celostne grafične
podobe podjetja Klima Petek

S

Celostna grafična podoba (CGP) ima tako kot vsak drug
izdelek ali storitev svojo življenjsko dobo.
Je torej živ organizem, vpet v okolje, kjer opravlja svojo
primarno funkcijo: komunikacijo podjetja z okolico, v
katerem le-to deluje, se razvija in raste. V trenutku, ko
podjetje začuti, da je tovrstna komunikacija na kakršen
koli način nezadovoljiva, neprimerna ali celo popolnoma
neustrezna, je čas za spremembo.

preminjanje ali celo uvajanje celostne grafične podobe je torej znak
velikih sprememb v organizaciji.
Podjetje Klima Petek je tako ob sprejemu
svoje strategije poslovanja začutilo tudi priložnost za spremembo celostne grafične
podobe. Izvajalci (Agencija25) smo skupaj
z naročnikom definirali razloge, potrebe in
omejitve, ki so definirali kreativni proces
prenove. Razloge smo našli v že omenjeni
reorganizaciji podjetja Klima Petek, potrebi po utrditvi imidža podjetja (oz. blagovne
znamke, ki jo ime Klima Petek predstavlja),
v sami (dotrajani) življenjski dobi stare podobe ter predvidenem
povečanem
obsegu
komuniciranja podjetja
z različnimi javnostmi.
Kot najpomembnejši razlog pa se je v tej začetni fazi snovanja izkazala predvsem potreba po
zagotavljanju celovitosti
grafične podobe, kar je
v dosedanjem komuniciranju podjetja preprosto izostalo. Konec
koncev je celovitost tudi
smisel in rezultat procesa prenove, saj je CGP
veliko več kot le logotip
in vizitka.
Glede na zavidljivo
tradicijo podjetja Klima
Petek in prepoznavnost maskote – polarnega medveda, je bila logična odločitev o
ohranitvi maskote tudi v prenovljeni podobi. Torej smo se odločili za »mehko« preoblikovanje znaka – redesign in ne za popolno spremembo po načelu: »Evolucija je
ustreznejša od revolucije«. Medved je tako
postal vitkejši, sodobnejši, dobil je mehkejše linije, stabilnejšo držo v kompoziciji
logotipa, zavzel bolj pokončno (ponosno)
držo in postal androginejši. Vse z namenom ustreznejšega komuniciranja vrednot,
vizije in poslanstva podjetja.
Ker je znak (medved) v veliki meri ohranil
povezavo s staro podobo, je bilo več manevrskega prostora za spremembo tipografije.

Tu smo se odločili za korenitejšo spremembo in zastarel črkopis starega logotipa zamenjali s sodobno, zračno in dobro berljivo
pisavo, ki temelji na značilnostih črkovne
vrste Pensylvania. Pisava je tako dobila tudi
tehnološki karakter, kar dodatno poudarja
panogo delovanja podjetja Klime petek.
Nova strategija podjetja Klima Petek pa
je zahtevala še dodatno utrditev njihove
realne identitete. To, morda najpomembnejšo kategorijo, smo rešili s pozicijskim
sloganom podjetja, ki je postal tudi sestavni del logotipa na ravni korporativnega
komuniciranja. Celovite energetske rešitve (Integrated Energy
Solutions) je slogan, ki
Klimi Petek zagotavlja
strokovnost in pogum, s
svojo splošnostjo (generičen značaj) pa zajema
vsa področja delovanja
podjetja in zagotavlja
širino, ki je potrebna za
samozavesten in prodoren nastop na tržišču
(tudi mednarodnem).
Dodelan in sprejet
logotip je tako postal
osnova za vse ostale aplikacije celostne
grafične podobe (od
štampiljke do označitve
voznega parka podjetja). Proces aplikacij
smo gradili evolutivno, glede na specifične
zahteve posamezne aplikacije, seveda v
skladu z izhodišči, ki smo jih začrtali s prenovo logotipa. Širina izvedbe celostne grafične podobe se je tako ustavila na ravni,
ki odgovarja trenutnim komunikacijskim in
poslovnim potrebam podjetja. Nova celostna podoba je zasnovana tako, da se lahko
v vsakem trenutku doda nova aplikacija,
ki harmonično dopolnjuje ostale in tako
zagotavlja že omenjeno bistvo CGP – zagotavljanje celovitosti pojavnosti. To pa je
osnova za graditev imidža in prepoznavnosti blagovne znamke oz. imena podjetja ter
lastne realne identitete.
Agencija25
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omercialna klimatizacija še
vedno rešitev za skoraj vse

AVTOR:
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direktor prodaje

aikinov razred komercialne klimatizacije pokriva izjemno široko področje
in nudi rešitev za še tako specifične
želje in zahteve. Razpon hladilne kapacitete
je med 3,5 in 25 kW.
Razred komercialne klimatizacije se deli
na tri skupine, ON/OFF, Comfort inverter in
Super inverter, pri čemer so notranje enote
za vse tri skupine enake in se kombinirajo
z različnimi zunanjimi enotami, po katerih
skupina tudi dobi ime.
Daikin, kot je to že običajno, tudi v razredu komercialne klimatizacije narekuje trend
in s svojimi novostmi potrjuje vodilno vlogo
na področju razvoja klimatizacije nasploh.
Stenski
enoti (FAQ71/100B) sta na
voljo s hladilno kapaciteto 7 in 10 kW,
stropna enota s štirismernim izpihom
(FUQ71/100/125B) pa je bogatejša še za
12 kW model in se ponaša z dejstvom,
da je model, ki ga proizvaja le Daikin. Primerna je za montažo do višine 3,5 m in
serijsko opremljena s črpalko za odvod
kondenza, ki premaguje 500 mm višine. Stropna enota z enosmernim izpihom
(FHQ25/50/60/71/100/125B) pokriva področje med 3,5 in 12 kW s šestimi modeli in je
primerna za daljše prostore. Kanalske notranje enote (FBQ in FDQ) so edine, ki pokrivajo celoten razpon hladilne kapacitete,
med 3,5 in 25 kW, v enem kosu, pri čemer
največja, 25 kW kanalska enota (FDQ250B)
premaguje eksterni tlak 250 Pa. Kasetni
enoti sta dve, in sicer model FFQ je zaradi svojih dimenzij (570 x 570 mm) primeren
tudi za vgradnjo v Armstrong strop, opremljen s črpalko za odvod kondenza in model
FCQ – novost v letu 2007. Model FCQ obstaja v sedmih različnih velikostih od 3,5 kW
do 14 kW in je serijsko opremljen s črpalko
za odvod kondenza, ki premaguje

V komercialno klimatizacijo spadajo klimatske
naprave od 3,5 kW do 25 kW hladilne kapacitete.
Notranjih enot je precej: stenske, različne
kasetne, različne stropne nadometne in več vrst
kanalskih enot, ki v kombinaciji z zunanjimi
enotami tvorijo sisteme “par”, “twin”, “triple” in
“double-twin”. Glede na različne zunanje enote
lahko govorimo o sistemih: ON/OFF, Comfort
inverter in Super inverter. R410a je samoumeven.

Kasetni in stenski ventilatorski konvektorji

N

ovost v letošnjem letu so tudi
ventilatorski konvektorji, ki so
od zdaj naprej tudi v stenski in
stropni kasetni izvedbi. Kasetna izvedba ima, tako kot pri komfortni klimatizaciji, dve izpeljanki, in sicer FWC z
dimenzijami 820 x 821 mm in model
FWF za vgradnjo v Armstrong strop
(570 x 570 mm).

Ventilatorski
konvektor FWF

Ventilatorski
konvektor FWC

Stenski ventilatorski konvektor

izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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višino do 850 mm. Najpomembnejša novost
pa je izpih, ki ni “samo” 4-smerni, ampak
po celotnem 360° obodu. Inovacija pri 360°
izpihu zagotavlja enakomerno porazdelitev
zraka po prostoru in preprečuje nastajanje
tako imenovanih mrtvih con. S pripiranjem
loput lahko dosežemo do 23 različnih kombinacij smeri vpihanega zraka.
Vse notranje enote, ki opisujejo razred
komercialne klimatizacije, imajo funkcijo
hlajenja in gretja. Ali je funkcija tudi na voljo, pa je odvisno od zunanje enote ON/OFF
skupine, saj so zunanje enote skupin Comfort inverter in Super inverter že serijsko tudi
kot toplotne črpalke.
Pri vgradnji sistemov “twin”, “triple” in

“double-twin” je zelo pomembno dejstvo, da
lahko na istem sistemu kombiniramo različne tipe dveh, treh ali štirih notranjih enot,
v nekaterih primerih tudi različnih kapacitet.
Ti sistemi so zelo primerna rešitev pri klimatizaciji večjih prostorov, kjer je kljub več
notranjim enotam zahtevana ali zaželena

FUQ – 4-smerni izpih

Kasetna enota s 360° izpihom – FCQ

Super inverter RZQ
aikin je pri večjih (840 x 840 mm) kasetnih enotah opustil “samo” 4-smerni izpih,
ki ga je nadomestil 360° izpih zraka. Poleg tega je serija bogatejša za enoto s
14/16 kW. S 360° izpihom zraka enota preprečuje nastajanje tako imenovanih
mrtvih con, ki lahko privedejo do manjše temperaturne razlike v področju delovanja enote. Višina enot do 7 kW je 214 mm oziroma 246
mm vsi ostali modeli. Na enoto lahko
priklopimo do 20 % svežega zraka,
vse pa so opremljene s črpalko za
odvod kondenza, ki premaguje višino 850 mm.

D

FCQ140C
Z različnimi kombinacijami zapiranja loput dobimo 23 različnih vzorcev izpiha zraka,
kar nam ponuja zelo veliko možnih lokacij za namestitev notranje enote.

enotna regulacija posameznega sistema ali
več sistemov hkrati.

KLASIČNA TEHNOLOGIJA – ON/OFF

V primerih, kjer priključna moč ni vprašljiva, lahko vgradimo sistem z zunanjo enoto brez inverterja, ki je lahko samo hladilna
RR71-125B ali tudi kot toplotna črpalka REQ71-125B. Samo hladilni sistem ima tako
dobre karakteristike, da ga lahko uporabljamo tudi za računske centre in vgradnje, pri
katerih je razdalja med zunanjo in notranjo/
notranjimi enotami precej velika. Sistem
omogoča hlajenje do -15 °C, dolžino inštalacij 70 m in višinsko razliko 30 m.
Podobne so tudi zmogljivosti toplotne črpalke, z razliko pri temperaturnem območju
delovanja, ki je pri modelu REQ med -10 °C
pri gretju in +46 °C pri hlajenju.
ON/OFF zunanje enote RR71-125B so
edine samo hladilne enote v celotnem razredu komercialne klimatizacije; vsi ostali
modeli imajo serijsko tudi funkcijo toplotne
črpalke.

COMFORT INVERTER

Njegova uporaba je primerna predvsem
za poslovne in prireditvene prostore. Kot
toplotna črpalka deluje do zunanje temperature -15 °C, premaguje višinsko razliko med
enotama do 30 m in ima ugoden nivo hrupa,
zunanja enota le 50 dBA pri 14 kW hlajenja
(za primerjavo: 50 dBA je hrupnost 2,5 kW
zunanje enote povprečno kvalitetnega proizvajalca). Razpon zunanjih enot se giblje
od 7–14 kW pri hlajenju in od 8–16 kW pri
gretju, vsi modeli pa so napajani enofazno.

SUPER INVERTER

Največ o tej skupini klimatskih naprav
pove že ime samo. Zelo široko temperaturno območje delovanja, hlajenje med -15 °C

Kombinacije izpihov pri modelu FCQ
Najpomembnejša prednost FCQ notranjih enot je v tem, da so s kombinacijo zapiranja
loput lahko enote s 360° izpihom, 4-smernim izpihom, 3-smernim in celo 2-smernim
izpihom. Zato jo lahko brez bojazni namestimo na sredino prostora, v kot ali manjši
prostor.

Možnosti za namestitev FCQ notranje enote
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

Super inverter RZQ

TEHNOLOGIJA
in +50 °C in gretje med -20 °C in +15,5 °C,
izjemno nizka raven hrupa zunanje 14 kW
enote, ki je lahko samo 45 dBA, in dovoljena
razdalja 75 m med notranjo in zunanjo enoto so karakteristike, ki omogočajo uporabo
super inverterskih naprav domala povsod.
Ena izmed najpomembnejših odlik super
inverterja je tudi njegov izkoristek. EER in
COP sta pri 10 kW zunanji enoti RZQ100B v
kombinaciji z notranjo kasetno enoto s 360°
izpihom FCQ100C 3,61 oziroma 3,71, kar sistem gladko uvršča v energijski razred A/A.

REGULACIJA IN NADZOR (DS-NET)

Vsi sistemi se lahko krmilijo z žičnim ali
IR regulatorjem. Izjema so samo nekateri modeli kanalskih enot, ki se krmilijo le z
žičnim regulatorjem. Vsi regulatorji omogočajo natančne nastavitve delovanja klimatske naprave (način delovanja, temperatura, smer in jakost izpiha, način tipanja
prostorske temperature, sočasno delovanje
kompresorja in ventilatorja v notranji enoti,
javljanje napak …).

Nadzor in upravljanje celotnega razreda
komercialne klimatizacije je mogoč z uporabo DS-net vmesnika DTA113B51 preko
mobilnega telefona ali PC-ja. Z mobilnim
telefonom je možno nadzirati in upravljati z
do štirimi notranjimi enotami, preko PC-ja
in povezavo desetih DS-net vmesnikov pa
je možen nadzor nad 40 notranjimi enotami. Z mobilnim telefonom lahko nadziramo
in spreminjamo funkcije vklop/izklop, način
delovanja (ventilator, gretje ali hlajenje) in
nastavitev temperature, s PC-jem pa lahko še dodatno nastavljamo smer in jakost
vpihanega zraka in resetiramo alarm za čiščenje filtra.
Za nadzor z mobilnim telefonom je potreben GSM modem, za nadzor preko PC-ja
pa se vgradi RS485 kartica.
S PC-jem lahko nadziramo do 2000 notranjih enot iz razreda komercialne klimatizacije in VRV notranjih enot na 50 različnih
lokacijah. Sistem nadzora pošilja e-maile o
napakah in avtomatično preklopi na zasilno
oziroma redundantno delovanje.

H

7

ladilni
agregati
Daikin

Multiple Scroll
hladilni agregat
Hladilni agregat multiple
scroll je Daikinova novost od
jeseni 2007. Izvedba je samo
hlajenje (EWAQ) ali toplotna
črpalka (EWYQ), hladilno
sredstvo je R410a.

M

Nadzor z mobilnim telefonom

ed 80 kW in 260 kW je na voljo
8 modelov samo s hlajenjem in 8
modelov toplotnih črpalk. Agregati imajo en ali dva hladilna kroga in do dva
kompresorja za vsak hladilni krog. EER je
med 2,7 in 3,03, medtem ko je izkoristek
pri delnih obremenitvah ESEER med 4,0
in 4,36. Vsak hladilni krog je opremljen z
varnostnim ventilom, vsi modeli so tudi
serijsko opremljeni z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV). Za upravljanje
skrbi nov Daikinov regulator Pcaso (Platform for Control of Applied Systems, Level
0: chiller control).

Multiple scroll hladilni agregat
Nadzor preko PC-ja
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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rezračevalne naprave Weger −
popolna klima iz Dolomitov

AVTOR:

Dejan Šimunič, udis.

tehnični direktor

G

Podjetje Weger odlikuje proizvodnja novih
serij prezračevalnih naprav visokih izkoristkov,
individualnih posebnih zahtev in rešitev ter
obilo zadovoljnih partnerjev in uporabnikov teh
sistemov. Proizvodnja naprav WEGER poteka v
več državah Evropske unije: v južni in severni
Tirolski (Italija), Lienzu (Avstrija)
in na Madžarskem.

ospod Walter Weger je ustanovil trdijo z enim vijakom, kar omogoča enostapodjetje s tradicijo, ki je pričelo leta vno demontažo posameznega elementa, če
1977 kot proizvajalec in monter je potrebno.
Kot izolacija ohišja se uporablja negorljiprezračevalnih kanalov ter distribucijskih
elementov. Nadaljeval in nadgradil je prepo- va mineralna volna debeline 40 mm razreda
A1 po DIN 4102, če je zahtevano, lahznavnost kot zanesljiv partner na podko tudi poliuretnaska pena razreročju prezračevalnih sistemov
da B2 po DIN 4102.
s proizvodnjo prezračevalnih
Panelne plošče so pritrnaprav.
“Weger –
jene na ohišje v žlebove
V vse prezračevalne
prepoznaven in
profilov med gumi tesnila,
naprave vgrajujejo poleg
tako ni potrebe po dodatstandardnih sistemov, jerzanesljiv partner
nem vijačenju ali kovimensko gnani ventilatorji
na področju prečenju plošč. Zaradi te poz naprej oziroma nazaj
sebne metode so notranje
zakrivljenimi lopaticami,
zračevalnih sisvodnimi grelci oziroma hlatemov.”
dilci, filtri za filtracijo zraka,
standardno opremo za vračanje odpadne toplote, tudi direktno
gnane ventilatorje, integrirano mehansko hlajenje, accubloc sisteme za vračanje
odpadne toplote visokih izkoristkov, hladilce
kot direktne uparjalnike …

površine sten prezračevalnih naprav popolnoma gladke.
Posamezni moduli prezračevalnih naprav
se medsebojno spajajo z vijačenjem dobavljenih veznih pločevin na kotnike ohišja.

STOPNJA VRAČANJA ODPADNE
TOPLOTE PREKO 90 %

Prezračevalne naprave Weger je mogoče opremiti z različnimi sistemi za vračanje
odpadne toplote. Osnovni princip funkcije
sistema vračanja odpadne toplote je jemanje energije odpadnemu zraku in predajanje
tako dobljene energije svežemu dovodnemu zraku.

DIWER – SODOBNO OHIŠJE MODULNIH
PREZRAČEVALNIH NAPRAV

Dvostensko ohišje modulnih prezračevalnih naprav je sestavljeno iz popolnoma
razstavljivih delov, ki so medsebojno spojeni brez varjenja in kovičenja. Vsak modul je
sestavljen iz močne samonosilne konstrukcije – okvirja in dvojne stene z vmesno izolacijo debeline 40 mm, kar pomeni, da se
tako izdelani moduli lahko uporabijo za horizontalno ali vertikalno napravo brez dodatnih predelav. Samonosilni okvir je narejen iz
vlečenega aluminijastega profila z žlebom
za vstavitev gumi tesnila in posnetim zaobljenim zunanjim robom. Okvirji se povezujejo
s kotniki iz litega aluminija in varnostno priizmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

Prezračevalna naprava Weger na objektu Srednje
ekonomske šole Maribor
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ACCUBLOC

Je regenerativen toplotni izmenjevalec z
dvema ali več statičnimi toplotnimi paketi, z
visoko toplotno akumulirajočo maso. Preko,
pred in za grelnim kompletom montiranih
žaluzij, ki se simultano izmenjujoče preklapljajo po določenem časovnem intervalu,
se z vsakim preklopom tok zraka preusmerja preko določenega polja in tako prenaša
energijo. Stopnja tako vrnjene toplote lahko
presega izkoristek tudi preko 90 %.

TOPLOTNA ČRPALKA

S tem sistemom izkoriščamo toploto odpadnega zraka. Preko, v tok odpadnega
zraka, postavljenega uparjalnika vgrajene
toplotne črpalke, prenašamo energijo na
kondenzator. Kondenzator je postavljen v
tok dovodnega svežega zraka, kjer preda
energijo in ga tako segreva.

T

oplotni
izmenjevalec
ACCUBLOC

Ohišje prezračevalnih naprav WEGER –
testirano po zahtevah EN 1996–1998

GLIKOLNI IZMENJEVALCI

Dva registra sta potrebna za ta sistem.
En register je vstavljen v tok odpadnega
zraka in drugi v tok dovodnega zraka. Oba
sta med seboj povezana s cevnimi povezavami zunaj naprave, ki jih izvede inštalater. Medij za prenos energije je mešanica
glikola in vode v razmerju, ki dovoljuje obratovanje pri najnižjih temperaturah dovodnega svežega zraka (paziti na nevarnost
zamrznitve).
Prednosti glikolnih izmenjevalcev:
• zasedejo izredno malo prostora,
• dovodni in odvodni del naprave sta lahko
oddaljena drug drugemu,
• zračni tok dovodnega in odpadnega zraka se ne more mešati.
Slabosti glikolnih izmenjevalcev:
• nizek izkoristek,
• potrebna je določena dodatna električna
moč za delovanje cirkulacijske črpalke.

PLOŠČNI IZMENJEVALEC – ENOJNI ali
DVOJNI

Pomeni diagonalno vstavljeno kocko v
prezračevalno napravo med toki odpadnega in dovodnega svežega zraka. Kocka je
sestavljena iz aluminijastih ali nerjavečih
tankih lamelnih plošč, ki izmenično ločujejo
tokove zraka. Odpadni zrak odda energijo
na lamelni plošči, dovodni sveži zrak pa jo
prevzame.

Prednosti ploščnih izmenjevalcev:
• ni potrebna dodatna energija za
delovanje,
• ni prenosa vonja med odpadnim in
dovodnim svežim zrakom,
• relativno visok izkoristek.
Slabosti ploščnih izmenjevalcev:
• zasedejo veliko prostora,
• odpadni in dovodni sveži zrak se morata
križati,
• ni vračanja vlage (razvlaževanje).

Accubloc – faza 1
Topel odpadni zrak se usmeri preko sistema
žaluzij preko akumulatorja 1 in ga segreje. Istočasno hladen, sveži dovodni zrak teče preko v
fazi 2 segretega akumulatorja 2 in se ogreje zelo
blizu prostorski temperaturi.

ROTACIJSKO KOLO – ROTOTERM

Kolo je narejeno iz dveh spiralno navitih
trakov aluminijeve pločevine (en raven, drugi narebren). Vstavljeno je med toki odpadnega in dovodnega svežega zraka. Prenos
energije v tem primeru dosežemo z vrtenjem kolesa z zvezno regulirano hitrostjo ali
konstantno hitrostjo.
Prednosti rotacijskih izmenjevalcev:
• omogočajo vračanje vlage,
• zahtevajo relativno majhen prostor,
• visok izkoristek,
• enostavna regulacija vračanja toplote
preko uravnavanja vrtenja kolesa.
Slabosti rotacijskih izmenjevalcev:
• za delovanje potrebujejo dodatno energijo,
• odpadni in sveži dovodni zrak morata teči
drug ob drugem,
• vračanje odpadnega zraka tudi do 10 %.

Accubloc – faza 2
Ob preklopu sistema žaluzij v fazi 2 svež,
hladen dovodni zrak preusmerimo preko
akumulatorja 1, ogretega v fazi 1. Topel odpadni
zrak takrat teče skozi akumulator 2 in mu odda
energijo – ga ogreje.

izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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grevanje odprtih prostorov
z infrardečimi sevali FRICO
tipa CIR

AVTOR:

Marko Vihar

svetovalec v tehniki

Opis sevalnega ogrevanja

Temperatura sevanja naraste, ker vsa
telesa oddajajo energijo v obliki elektromagnetnega sevanja. Sevanje prihaja od
vsakega toplega telesa, zato se imenuje toplotno sevanje. Slika 1 prikazuje, kje v elektromagnetnem spektru najdemo sevalno
temperaturo. Dolžina valov in intenzivnost
sevanja od sevalnega grelca sta odvisna od
temperature; višja kot je temperatura sevala, krajša je valovna dolžina in s tem večja
intenzivnost gretja.
0,76

2

3

4 µm

Kratki IR Srednji IR
valovi
valovi

Sevanje

Ultravijolično Vid.
sevanje
svet.

1 nm
10-9
Dolžina valov [m]

1 µm
10-6

1 mm

Dolgi IR valovi

Infrardeče
sevanje
1mm
10-3

Radijski valovi
1m
100

Elektromagnetni spekter
Telesi izmenjujeta sevanje samo v primeru, kadar je med njima temperaturna razlika. Ljudje konstantno oddajamo toploto na
okolje, pri čemer se ohlajamo. Pri tem je pomembno, da dosežemo termalno točko, kjer
sta oddajanje in ohlajanje uravnovešena. Ta
točka se ujema s točko komfortne temperature, ki je odvisna od temperature zraka
in sten ter hitrosti in vlažnosti zraka. Ogrevanje s sevanjem je optimalno za ohranitev
komfortne temperature.

Namen

Infrardeča sevala so namenjena predvsem ogrevanju zunanjih površin: balkonov, teras, odprtih gostinskih objektov itd.
Samega sevala ni potrebno zaščititi pred
vremenskimi vplivi, kar vam zagotavlja
FRICO s 5-letno protikorozijsko garancijo.

Udobnost

Sevalno ogrevanje daje mehko, prijetno
toploto in nam podaljša poletje na terasi.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

S pomočjo seval do varčnega in komfortnega
ogrevanja zunanjih balkonov, teras in odprtih
gostinskih prostorov.
Brez gibajočih delov deluje neslišno, kar še
dodatno poveča udobje.

Oblika

CIR je oblikovan tako, da zavzame čim
manj prostora in je v kombinaciji z neslišnim
delovanjem komaj opazen element v prostoru.

Delovanje in ekonomičnost

CIR sevala neposredno oddajajo toploto
z enostavno in fleksibilno montažo ter brez
stroškov vzdrževanja.
Ogrevajo samo osebe in predmete, ne
pa tudi zraka, kar naredi sevala zelo učinkovita. Bolj kot je prostor zaščiten pred vetrom,
manj energije bo porabljene za ogrevanje.
Opremljena so z regulatorjem in odštevalno uro, ki omogočata stopenjsko nastavitev
časa delovanja in po določenem času sevala izklopita. Tak način regulacije je primeren
za gostinske lokale, kjer se sevala vklopijo,
ko pridejo gostje in se po njihovem odhodu
sama izklopijo. Če pa gostje želijo ostati, se
lahko čas enostavno podaljša. Na ta način
varčujemo z energijo, ker sevala dejansko
delajo samo takrat, ko jih potrebujemo.

no, da je površina čim bolj zaščitena pred
vetrom.
Za potrebno količino in velikost seval
lahko uporabimo splošno pravilo, pri 750
- 1000 W/m2 se temperatura poveča za
približno 10 °C. Izbira moči je odvisna predvsem od zaščitenosti prostora; kadar je zaščiten samo s streho, je potrebno upoštevati
pravilo 1000 W/m2, kadar pa je zaščiten s
tremi stenami, pa po pravilu 750 W/m2. Za
zimske vrtove je potrebno upoštevati pravilo
250 - 300 W/m2.

Postavitve in določitev

Infrardeča sevala morajo obkrožati ogrevalno površino (slika 2, 3) in naj bodo od tal
oddaljena 2 do 3 m. Prav tako je pomemb-

Protikadilski zakon
Po sprejetju novega protikadilskega zakona, ki prepoveduje kajenje v zaprtih javnih
prostorih, se vse več gostov gostinskih lokalov zadržuje na vrtovih, kar pa je v hladnem vremenu precej neprijetno. V ta namen so gostinci pričeli postavljati plinske grelce
(gobe), ki pa oddajajo toploto in s tem ogrevajo zrak samo v svoji neposredni bližini.
Z oddaljevanjem od grelca se namreč niža tudi temperatura zraka. Rešitev ponujajo
infrardeča sevala, ki ne ogrevajo zraka, ampak sevajo toploto tako, da je temperatura
povsod enaka.
Sevala se montirajo fiksno pod strop in zanje ne potrebujemo veliko prostora. Odlikuje jih zanemarljivo majhna poraba električne energije, saj ogrevamo le mize, ki so
zasedene in ne celotnega gostinskega vrta. Nastavljiva odštevalna ura ustavi (želeni)
čas sevanja, s čimer se prekine dovod električne energije.

C
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IAT – nova klimatska naprava
AIR ACCESS

AVTOR:

Melita Flac, udis.

svetovalka v tehniki

AIR ACCESS, prva centralna klimatska naprava
v Evropi s popolnoma snemljivimi prednjimi
drsnimi vrati, inštalacijskim kanalom in novim
higienskim konceptom.

C

IAT, vodilni proizvajalec na področju
klimatizacije in hladilne tehnike v
Franciji, si je za osnovno izhodišče
pri zasnovi nove klimatske naprave zastavil
cilj – izdelati popolnoma snemljiva prednja
drsna vrata, inštalacijski kanal z vso inštalacijo in zagotoviti higienske potrebe. Poimenovali so jo AIR ACCESS in jo kot prvi
ponudili na evropski trg.
AIR ACCESS v prvi vrsti odlikujejo
prednja, v obe smeri drsna vrata, ki so v
celoti snemljiva. Prav zaradi tega je mogoč
prost dostop do vseh komponent. Montaža
in vzdrževanje sta zaradi tega veliko lažja
in hitrejša.
Posebnost naprave je tudi inštalacijski
kanal, ki se nahaja na vrhu naprave. V njem
je nameščena vsa inštalacija, potrebna za
brezhibno delovanje naprave. Zunanji dostop do kanala omogoča še lažji dostop za
vzdrževanje brez težav, kar posledično zagotavlja dobro kakovost zraka. Nad kanalom
je zaščitna, pod kotom nameščena strehica,
ki varuje kanal pred dežjem in snegom. Zato
je AIR ACCESS primeren tudi za postavitev
na prostem.

K standardni opremi AIR ACCESS naPrav tako je potrebno izpostaviti tudi dosledni higienski koncept, saj so vse zunan- prave sodijo zraven zgoraj omenjenega še
je in notranje stene naprave lakirane. Vse cevni manometer za vse filtre, odzračevanje
notranje površine so popolnoma gladke in z navojnimi priključki in izpustnimi čepi ter
pralne, brez ostrih robov, kar zmanjšuje zbi- podložne nogice, izdelane tudi za potrebe
privzdigovanja. Na voljo je tudi ostala
ranje in zadrževanje prahu ter umaoprema, in sicer zračna loputa na
zanije na minimum. Higienskega
motorni pogon, hladilni register,
pomena je posodica iz nerjavneDoslej
radialni ventilator za pogon s
ga jekla za zbiranje kondenza.
Je lahko in hitro snemljiva in s
nedosegljiva frekvenčnim pretvornikom, dušilec vibracij, ploščni izmenjetem zagotavlja 100 % odvajandostopnost valec in toplotni prenosnik.
je vode. Lahko se dezinficira.
Samonosilno ohišje je izdeTako naprava ustreza vsem hilano iz dvojnih stenskih, 50 mm
gienskim zahtevam.
debelih plošč (že kot standardna
izvedba), ki so izolirane z mineralno volno. To omogoča optimalno zvočno in toplotno izolacijo. Samo ohišje naprave je klasificirano v skladu z EN 1886, EN 13053, ISO
9001 V 2000, GOST, VDI 6022.
Ponaša se z:
• D2 – mehansko trdnostjo,
• L1 ali L2 – tesnostjo,
• T2 – toplotno izolacijo,
• TB2 – toplotnim mostom,
• F9 ali > F9 tesnostjo samega okvirja filtra.
Na osnovi visokih proizvodnih kapacitet
so standardni proizvodni procesi pri Ciatu
usmerjeni tudi v številne proizvode, h katerim spada tudi centralna klimatska naprava
AIR ACCESS iz serije CLIMACIAT. Serija
naprav ima certifikat EUROVENT. Sedaj je
na voljo naprava s kapaciteto pretoka zraka od 1000 do 20000 m³/h, in sicer v šestih
velikostih. V prihodnjem letu se bo vrednost
pretoka zraka povečala do 33000 m³/h in bo
na voljo v devetih velikostih.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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AMSUNG DVM PLUS III:
varčnejši, tišji in zanesljivejši

AVTOR:

Andrej Postrašija

vodja področja komercialne klimatizacije

K

orporacija SAMSUNG je svojo blagovno znamko pripeljala na zavidljivo
20. mesto med 100 najpomembnejšimi blagovnimi znamkami po vrednosti v svetu. Kot vodilno podjetje v proizvodnji
elektronike v širšem pomenu si
izjemno želijo priti na 1. mesto
tudi v klimatizaciji. Kot že pri
DVM Plus II, so DVM Plus
III in DVM HR III inženirji še
izboljšali glede energijske
varčnosti, zanesljivosti delovanja in tehnologije čiščenja
zraka.
Sistem DVM Plus III in DVM
HR III uporabljata kot hladivo najučinkovitejši in okolju najprijaznejši plin R410a.
Kot že pri DVM Plus II, so tudi v DVM Plus
III značilni najsodobnejši sistemi za krmil-

Že tako zanesljiv, tih, energijsko učinkovit
in tehnološko dovršen DVM Plus II so sedaj
Samsungovi inženirji še izboljšali in bodo kot
novost za leto 2008 poslali na trg nov DVM Plus
III. S to potezo so že dohiteli najkakovostnejše
japonske proizvajalce tovrstnih klimatskih naprav.
jenje in nadzorovanje. Sedaj so značilni še
izboljšani vapor injection digital scroll kompresorji s posebno tehnologijo vbrizgavanja
hladnega freona v tekočinskem stanju, namenjeno hlajenju kompresorja. Le-ta
izboljša delovanje kompresorja
pri zimskih temperaturah in
omogoča izboljšane lastnosti
gretja do 20 %.
Digital scroll kompresorji
so mehansko krmiljeni in ne
zvezno kot pri inverterjih. Značilnost mehanske regulacije je
v motorju kompresorja, ki deluje z maksimalnim številom vrtljajev. Hladilno in grelno moč se krmili
preko magnetnega ventila, le-ta pa krmili,
kako dolgo naj bo kompresor obremenjen.
Zaradi stalnih vrtljajev kompresorja so pre-

Odslej še
bolj varčen,
tih in zanesljiv.

toki hladiva konstantni in s tem tudi kroženje
olja po sistemu. Ta sistem omogoča dolgo
življenjsko dobo kompresorjev in sistemov
kot celote.

Prednosti sistema DVM Plus III

Prikaz postavitve enot SAMSUNG DVM III
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

• Vapor injection digital scroll kompresorji;
še boljše lastnosti gretja pri nižjih temperaturah in višje vrednosti COP v primerjavi z DVM Plus II.
• Digital scroll omogoča širok razpon delovanja med 10 in 100 %, kar omogoča
optimalno delovanje v vseh pogojih.
• Novi visoko učinkoviti registri zunanjih
enot s še učinkovitejšo zasnovo aluminijastih reber in debelejšimi bakrenimi
cevmi, ki pripomorejo k nižjim izgubam
tlaka hladilnega sredstva in s 13 % izbol-
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ranimi sistemi DVM Plus II na referenčnih
objektih v Sloveniji so pokazale, da so sistemi zanesljivi, energijsko varčni in tihi. In
kar je pomembno, zelo ugoden kompromis
med ceno in kvaliteto. Dobrodošel Samsung
DVM Plus III.

O korporaciji
SAMSUNG

jšanim odvajanjem toplote od registra.
• Registri z aluminijastimi rebri z izboljšano
antikorozijsko zaščito z epoksi akrilnimi
nanosi.
• Novi termoplastični podstavek zunanje
enote (GMT), ki pripomore k znižanju
vibracij in hrupa s popolno zaščito proti
koroziji, prav tako pa nadomešča klasično leseno paleto pri transportu; okolju
prijaznejši način logistike in zaščite zunanje enote.
• Boljša zvočna izolacija kompresorja pripomore k znižanju hrupa za 4 dB(A).
• Prihranek pri prostoru za zunanje enote
zaradi manjših dimenzij.
• Izboljšan in povečan dostop do servisnega ventila in prostora za spajkanje cevi.
Skladno z izboljšanimi tehničnimi karakteristikami zunanjih enot so že tako pestro
izbiro notranjih enot še dopolnili in izboljšali.
Novosti za sezono 2008:
• Elegantna talna enota z mikro plazma
ionizatorjem in vgrajenim ekspanzijskim
ventilom.
• Različne izvedbe stenskih enot. Vivace,
kjer je poudarjena oblika, lep izgled in nizek hrup, izvedba Mont blanc s tanko in
lepo obliko ter preprostejša in praktična
izvedba Forte.
• Pri stropnih kasetnih enotah je novost le
135 mm visoka izvedba z enostranskim
izpihom.
• V uporabi ostajajo preizkušene in zanesljive, ampak sedaj še tišje in učinkovitejše stropne kasetne izvedbe z dvo- in
štiristranskim izpihom zraka, ministropna kasetna izvedba, različne kanalske
izvedbe.
Tudi pri DVM Plus III in DVM HR III inženirji niso pozabili na spoštljiv odnos
do okolja. Lahko se pohvalimo z do 30 %
zmanjšano količino hladilnega sredstva v
primerjavi s podobnimi sistemi. Naprave
ustrezajo standardu RoHs in uporabljajo se

Korporacija Samsung je svojo
blagovno znamko pripeljala na odlično 20. mesto med stotimi najpomembnejšimi blagovnimi znamkami
po vrednosti v svetu. Korporacijo sestavljajo industrija elektronike, težka
industrija, finančni centi, inženiring,
bolnišnice, turizem ...
Samsung Electronics ima po
svetu 124 podružnic v 56 državah.
Zaposluje 138 tisoč delavcev. Prihodek podjetja je v letu 2006 znašal
63,40 milijard USD in dobiček 8,3 milijarde USD.
Odločujoč faktor uspeha je namenjenih 8 % prihodka podjetja, investiranega v raziskave in razvoj po
vsem svetu. Tako je Samsung v letu
2006 prijavil po svetu 2355 patentov
in tako zaseda 2. mesto med globalnimi izumitelji.

elektronska vezja brez svinca.
Prav tako kot sistem DVM Plus II, je sistem DVM Plus III in DVM HR III možno
nadzorovati z naprednim CNS S-NET 3,
ki s svojo natančnostjo in prilagodljivostjo
pripomore k še ugodnejši porabi električne
energije in s tem k zmanjšanju vsebnosti
CO2 v zraku. Prednost CNS S-NET 3 pa
ni le ugodnejša poraba električne energije,
ampak tudi nadzor udobja in pregled nad
stroški porabe, ko gre za veliko število uporabnikov v isti zgradbi. CNS S-NET 3 je zanimiv za uporabo za podjetja z razpršenimi
poslovnimi enotami po državi, saj nadzorniku omogoča centralni pregled nad stroški
porabe električne energije in nadzor nad delovanjem po posamezni lokaciji.
Ob vseh naštetih prednostih predstavlja
sistem DVM Plus III kakovostno rešitev za
vgradnjo v stavbe, kjer ni možno montirati
zunanjih enot na fasade stavb, saj sistem
omogoča zavidljive višinske razlike in dolžine inštalacij. Izkušnje z dvajsetimi zmonti-

DVM Plus III
Kapaciteta sistema: hlajenje

do 179,20 kW

Kapaciteta sistema: gretje

do 201,60 kW

Območje delovanja: hlajenje

od -5 ºC do +43 ºC

Območje delovanja: gretje

od -20 ºC do +24 ºC

Število notranjih enot

do 64

Indeks obremenjenosti

130 %

Dolžina inštalacij skupaj

do 1000 metrov

Dolžina inštalacij za posamezno vejo skupaj

do 220 metrov

Dolžina inštalacij med notranjo in zunanjo enoto v višino

do 50 metrov

Dolžina inštalacij med notranjima enotama v višino

do 15 metrov

Območje delovanja (hlajenje)

od -5 ºC do +43 ºC

Območje delovanja (gretje)

od -20 ºC do +24 ºC
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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rezračevanje in klimatizacija −
ogrevanje, hlajenje, vlaženje,
razvlaževanje

AVTOR:

Boštjan Ješovnik, dipl. inž. str.

vodja projektov

D

ela so se pričela izvajati v mesecu
juniju in so se zaključila v mesecu
oktobru. Za vsa dela na projektu je
bilo predvidenih 2730 ur. Večino del smo
izvedli z lastnimi monterji, področje prezračevanja smo oddali podjetju Prostrel, s. p.

Predstavitev sistema

Prezračevalno-klimatski sistem sestoji iz
triobmočne dovodne naprave v strojnici v

izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

Projekt strojnih inštalacij na objektu DZ RS
je zajemal prenovo velike in male dvorane s
pripadajočo avlo ter nove prostore televizijskih
tehnikov v kleti.
kleti, skupne odvodne naprave v strojnici v
medetaži nad sanitarijami, kanalskih razvodov z distributivnimi elementi ter statičnega
ploskovnega sistema hlajenja in ogrevanja,
slednji sistem je v obeh dvoranah vgrajen
kot stropni, v avli pa kot talni. V prostoru
tehnikov je za prezračevanje urejen prisilni
dovod zraka pod stropom po sistemu mešanja zraka in odvodom zraka na prosto z
nadtlakom preko vratnih špranj, za hlajenje

pa so namenjeni ločljivi klimatizerji VRV. V
sklopu same tehnološke opreme je za hlajenje omare »RACK« zmontirana split naprava s celoletnim delovanjem.
Dovodni del prezračevalne naprave CIAT
AIRTOP 175 je sestavljen v smeri zračnega
toka iz filtrne enote G4, toplotnega menjalnika rekuperatorja, toplotnega menjalnika
grelnika, enote dvostopenjskega kontaktnega adiabatnega vlažilnika, toplotnega men-
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ca, je predvidena nova centralna hladilna
strojnica. Za povezavo med hladilnimi stolpi
ter hladilno centralno strojnico smo izvedli
cevne povezave (dolžine 25 m), ki smo jih
zvarili na Beethownovi ulici.
Na spodnje konce cevnih povezav smo
privarili cevne loke, opremljene s privarjeno podstavno nogo s ploščo, pri čemer je
bila upoštevana celotna teža obremenitve.
Cevne povezave smo s pomočjo avtodvigala spuščali skozi dimniške tuljave, velikosti
2 x 60 x 60 cm in 1 x 40 x 60 cm. Cevne
povezave so izvedene iz jeklenih črnih cevi
dimenzij DN 200 2x, predizoliranih cevi DN
100 2x in DN 65 2x ter dovoda sveže vode
za hladilni stolp 1x DN 40.
Po navpični postavitvi cevnih povezav so
se dna dimniških tuljav zalila z betonom, kar
služi kot fiksna točka oz. temelj celotni njihovi teži skupaj še z bodočo vodo.
Za izvedbo del je bila potrebna cestna
zapora, predviden čas je bil 10 delovnih dni.
Dela smo izvedli s skupino 6 monterjev v
samo treh dneh.

jalnika hladilnika zraka z izločevalnikom
vodnih kapljic, ventilatorja s prostotekočim
rotorjem in na koncu enote s filtrnim vložkom F7. Dovod zraka se po izstopu iz naprave deli na tri temperaturna in količinska
območja, kar dosežemo s tremi kanalskimi
elektronskimi regulatorji pretoka, kanalskimi
grelniki in dušilniki zvoka.
Odvodni del pa sestavljajo trije elektronski regulatorji pretoka (naprava za odvod
zraka CIAT AIRTOP 100 je sestavljena iz
enote s filtrom G4), toplotnega menjalnika
rekuperatorja z izločevalnikom vodnih kapljic ter ventilatorja s prosto tekočim rotorjem.
Za dušenje zvoka ventilatorja proti trem
prostorom je predvideno notranje zvočnoabsorbcijsko oblaganje zračnih kanalov.
Posebej zahtevna so bila dela za pripravo centralne hladilne strojnice.
Investitor se je odločil za celovito rešitev
hlajenja stavb v DZ RS.
V kletnem prostoru, kjer je bila kotlovniizmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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16 Znanost

rganske solarne celice

AVTOR:

Damjan Ragolič, dipl. ekon.

svetovalec v prodaji

»Dejstvo je, da prejme Zemlja od Sonca vsak dan
več energije, kot je celotno človeštvo potrebuje
v letu dni.«

N

aravne razmere, povzročene zaradi onesnaževanja, odpirajo vrata
razvoju materialov in naprav, ki koristijo obnovljive energijske vire in solarna
tehnika je ena izmed njih.
Novost predstavljajo organske solarne
celice, ki so večinoma sestavljene iz karbonske, vodikove in kisikove molekule. V
primerjavi s prvimi organskimi sončnimi celicami je znanost veliko napredovala. Organske solarne celice so solarne celice, ki se
koristijo za opisovanje solarnih celic na bazi
organskih polprevodnikov, ki lahko električno energijo proizvajajo iz svetlobe. To pomeni, da ta tehnologija v prihodnosti lahko
zamenja uporabo sedanjih silicijevih celic.
Pionirski projekti takšnih solarnih celic
predstavljajo dolgoročno zagotovitev koriščenja novih materialov, proizvodne procese in inštalacijske tehnologije na učinkovit
način. Veliko prednost predstavljajo nizki
proizvodni stroški in velike možnosti uporabe. To bo v bližnji prihodnosti privedlo do
tega, da bo poraba sončne energije konkurenčni vir črpanja obnovljene energije.
Solarne celice iz organskih polprevodnikov ponujajo v primerjavi z že uveljavljeno
solarno tehnologijo velike možnosti uporabe.
Največji potencial organskih solarnih celic
predstavljajo nizki proizvodni stroški in velika fleksibilnost. Ti dve karakteristiki nam dopuščata popolnoma nove možnosti uporabe
solarnih celic. Celice so zelo tanke (v obliki
prozorne folije), lahke in v različnih barvah.
Največja pričakovanja prihajajo iz gradbene
industrije, kjer predvidevajo nameščanje solarnih celic v obliki tankega sloja plastike na
strehah zgradb, na okenskih steklih oziroma
na fasadah. Številne prednosti in možnosti
predstavlja proizvodnjo na metre, določljivost želenih lastnosti, veliko uporabnost v
različnih procesih ter kombinacijo plastičnih
in električnih lastnosti. Na ta način bi lahko
tudi druge površine spreminjali v solarne
korektorje. Zaradi tankega sloja (le 50 nm)
lahko organske sončne celice nanašamo
na različne materiale. Ker so lahke in fleksibilne, predstavljajo velik razvojni potencial.
Do sedaj je izkoristek organskih solarnih
celic nekje med 4–5 % proti silicijevim, ki
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Izgled organske solarne celice
znaša 15 %. Energijska učinkovitost celice
površine 1 cm² te snovi lahko proizvede do
3 mW električne energije.

Delovanje

Ko svetloba zadene običajne silicijeve ali
nove organske solarne celice, povzroči, da
se prej stabilni elektroni premaknejo na njen
rob, kjer pridejo v stik s kovino, ponavadi z
bakrom. Po tem prevodniku je električni tok
voden do različnih porabnikov, akumulatorjev ali elektromotorjev. Običajne silicijeve
celice so izdelane iz anorganskih sestavin,
bakra, galija in silicija, nove organske pa sestavljajo večinoma karbonske, vodikove in
kisikove molekule.
Organske solarne celice ali plastične
solarne celice (kot se tudi imenujejo) so na
podlagi možnosti glede na cenejšo izdelavo
in vsestranskost proizvodni postopek aktualna raziskovalna tema.
Pričakujejo, da bodo v roku dveh do treh
let organske solarne celice sposobne na-

pajati sisteme z nizko porabo energije, za
napajanje prenosnih računalnikov pa bo
potreben še 5- do 10-letni razvoj. Pred komercializacijo bo potrebno veliko izboljšav
predvsem na učinkovitosti in vzdržljivosti.
Vir: www.weltderphysik.de
www.ise.fhg.de

Delovanje organske solarne celice

K

Servis

valitetne storitve – ključ do
rešitve

AVTOR:

Gorazd Brumec
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svetovalec v poprodaji

Zamenjava tlačno/sesalnih ventilov na
polhermetičnem batnem kompresorju YORK

Delo je potekalo, kot je opisano in prikao preteku določenega časa in ob stalni uporabi se na materialu pričnejo zano v slikovni podobi.
Kompresor sta odklopila iz nakazati prvi procesi staranja, obpajanja in prečrpala hladilni
rabe, s tem pa seveda zmanjšemedij. V sistemu sta pustila
vanje tehnološke uporabnosti
določen delež plinskein učinkovitosti. Žal so vsa
Redno
ga stanja medija z nasredstva nekega tehnivzdrževanje
menom izpodrivanja
čnega sistema podvržeolja pri praznjenju
na okvaram zaradi najbistveno prispeva k
olja iz kompresorrazličnejših vzrokov, ki
ohranjanju zanesljija. Kompresor, prost
pa jih lahko omilimo s
vseh priključkov, sta
planskim in preventivosti posameznega
dvignila iz agregata
vnim vzdrževanjem.
izdelka.
na nemoteno deloV primeru objektov, ki
vno mesto in pričela z
nimajo namensko-strokozamenjavo. Običajno se
vnega vzdrževanja, so nakompresor ne dviguje in ločupake, ki nastopijo na sistemih,
je od agregata. V tem primeru sta
nenadne in nepredvidene. Posledično okvara ogrozi ritem proizvodnje, saj do- bila primorana kompresor ločiti od sistema,
bava rezervnih delov in njihova vgradnja oz. saj ni bilo možnosti dostopa do vseh glav
cilindrov (6 kpl).
zamenjava zahteva svoj čas.
Glede na obsežnost dejavnosti podjetja
Klima Petek, d. o. o. in narave dela si ne
predstavljamo, da bi lahko obdržali in zagotavljali kvaliteto ostalih storitev brez dobro organizirane servisne službe. Servisno
dejavnost izvaja ekipa 13 usposobljenih in
ustrezno opremljenih serviserjev. Servisna
mreža je organizirana na področju celotne Slovenije, tako da so odzivni časi tudi
do 2 uri.
Izkoristimo priložnost in predstavljamo enega izmed primerov preventivnega
vzdrževanja. Kratek opis menjave sesalno/
Kompresor na varnem delovnem mestu
tlačnih ventilov na polhermetično zaprtem
batnem kompresorju YORK.
Nadaljevala sta z natančnim zarisom
Serviserja podjetja sta ob menjavi olja
na kompresorju ugotovila okvaro nadtla- položaja vseh glav kompresorja z mestom
čno/sesalnih ventilov. Menjavo olja sta na ohišju in jih s previdnostjo odvila. Po poopravljala v ciklusnem servisnem posegu stopku, predpisanem s strani proizvajalca,
hladilnega agregata po 5000 urah obrato- sta s posebno pripravo odstranila vložek
vanja. Pokazatelj okvare so bili vidni opilki cilindra, sesalni ventil in ohišje. Na ta način
in deli vzmeti v dehidratorju, ki skrbijo za sta preprečila kakršno koli možno poškodbo
predmetnih delov. Odstranjene dele sta odfunkcionalnost ventilov!
Nemudoma sta seznanila pogodbenega stranila na varno mesto.
Notranje dele kompresorja, kot so valji,
naročnika del o nastalem problemu, ki je
dela urgentno naročil. Plan izvedbe del se ventili, karter olja ipd., je potrebno očistiti s
je uskladil z naročnikom in naročili so se predpisanim sredstvom in posušiti na zraku.
Pred ponovno namestitvijo jih je potrebno
tudi rezervni deli.

namazati z oljem, zaviti v čisto brisačo in
shraniti na mesto, kjer ni možnosti, da se
opraskajo ali kakorkoli poškodujejo.
Pri razstavitvi kompresorja sta locirala
tudi mehansko poškodbo cilindra in bata,
kot sta predvidevala. Po navedenem posegu sta pričela z zamenjavo in vgradnjo
novodobavljenih rezervnih delov. Dele sta
nameščala v obratnem vrstnem redu, pomeni, da sta namestila bat s cilindrom in
nato sestavljeno ohišje s tlačno/sesalnim
ventilom. Tesnila na pokrovu glave kompresorja sta zamenjala in kompresor dvignila
na mesto. Posebno pozornost sta naklonila
moči zategovanja vijakov. Proizvajalec ima
točno predpisano silo, s katero se lahko pritrdi vijake na glavi kompresorja. Sistem sta
čez noč pustila pod tlakom 25 barov (dušik).
Naslednji dan sta med nekajurnim vakuumiranjem napolnila sistem s pripadajočim
kompresorskim oljem. Po končanem vakuumiranju in ogrevanju kompresorskega olja
sta sistem napolnila s hladilnim medijem.
Celoten poseg je trajal 48 ur od izklopa sistema do ponovnega brezhibnega
zagona.
V primeru okvare servisna služba podjetja Klima Petek, d. o. o., zagotavlja hitro
in uspešno reševanje in tako prihrani veliko
skrbi naročniku, ki nastopijo v kritičnih trenutkih, ko sistem odpove.
Strokovnjaki podjetja smo tudi na razpolago za vaša vprašanja in vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje.

Nameščanje ohišja ventilov
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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rva letna konferenca za
zaposlene Klime Petek

AVTOR:

Melita Flac, udis.

svetovalka v tehniki

K

ot se za sodobno tržno podjetje
spodobi, smo na Klimi Petek za svoje
zaposlene organizirali konferenco, da
bi predstavili vizijo in novo celostno grafično
podobo podjetja. In tako smo se 11. maja
2007 ob 9. uri dobili pod pohorsko vzpenjačo in se z gondolo odpeljali do hotela Bellevue. Imeli smo srečo, saj je bil dan obsijan s
soncem. Po jutranjem prigrizku smo odšli v
dvorano, kjer so nam predstavili zgodovino
podjetja Klima Petek, od nastanka do danes.
Sledila je predstavitev vizije in nove podobe
podjetja.
Po predstavitvi smo se razdelili po oddelkih in vsaka od skupin je odšla v manjšo
dvorano. Direktor skupine nas je podrobno, pa vendar sproščeno, seznanil z načrti
dela oddelka v prihodnje in nam podrobneje predstavil vizijo oddelka, kar je za naše
nadaljnje delo zelo pomembno.
Po odličnem golažu smo se peš odpravili do adrenalinskega parka na Trikotni jasi,
kjer so najbolj pogumni preizkusili svoje
meje adrenalina.
Nato smo se s tresočimi nogami s PohorJetom spustili v ciljno areno. Jedi z žara so
nam zelo teknile. Nekaj zanesenih »nogometašev« je odigralo nogometno tekmo na
novem, še neuradno odprtem igrišču. Prvo
letno konferenco smo zadovoljni in prijetno
utrujeni končali v večernih urah.

izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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Štefan Balažič

Š

tefan se je ekipi Klime Petek pridružil pred štirinajstimi leti, ko je podjetje, kjer je
bil zaposlen od končane srednje šole, šlo v stečaj. Pričel je kot serviser klimatskih
naprav, nato pa nadaljeval z delom na montaži, ki je bila ustanovljena ločeno od
servisa. Zaradi hitrega razvoja in širitve podjetja se je pokazala potreba po oddelku nabave
in skladišča, kjer se je zaposlil na delovnem mestu svetovalca v nabavi.
Pravi, da mu delo zelo ugaja, saj spozna veliko ljudi, je raznovrstno in zahteva veliko
komunikativnosti ter iznajdljivosti.
V teh letih se mu je marsikaj pripetilo. Dogodek, ki mu je ostal najbolj v spominu, sega
v čase, ko je opravljal delo montažerja. Pri polaganju inštalacij so prevrtali odtočno cev
sanitarij nadstropja višje. Dogodek je bil toliko bolj neprijeten, saj je bilo že pozno zvečer
in je bilo zelo težko priklicati ustrezno pomoč. Ko so le našli razpoložljivega inštalaterja, so
situacijo uspešno rešili kot že mnoge druge zapletene situacije poprej pa tudi kasneje.
Za prihodnost ima še veliko načrtov, za katere mu je sedaj primanjkovalo časa. Uresničevati jih bo pričel že v naslednjem letu, ko se bo upokojil. Posvetil se bo predvsem urejanju
in vzdrževanju počitniške hiške, ki jo ima sredi prelepih gozdov v Ribnici na Pohorju. Štefan
ostaja skromen in si želi le še zdravja in dobre volje.

Robert Obran

R

obert je po končanem šolanju za poklic monter in upravljavec energetskih naprav
prve izkušnje nabiral v podjetju, kjer so izdelovali okenske klimatske naprave. Zaradi
želje po samostojnem delu in napredovanju pa se je pred dvanajstimi leti pridružil
Klimi Petek.
Na podlagi pridobljenega znanja in lastnih sposobnosti je hitro napredoval v vodjo del.
Svoje delo je opravljal predvsem na terenu, kjer je izvajal dela tudi na velikih objektih, kot
so Banka Slovenije, vladna palača in parlament. Kot vodja je skrbel, da so dela na objektu
potekala pravočasno in v skladu z načrti, montaže split, multi split in ostalih manjših sistemov pa se je lotil kar sam. Zaradi želje po novih izzivih, njegove sposobnosti, natančnosti in
samoiniciativnosti se je priključil oddelku za servis ter postal samostojni serviser. Njegove
naloge in dela obsegajo odpravljanje napak in vzdrževanje klimatskih naprav.
V prihodnosti si želi predvsem še več delovnih izzivov, dodatnih izobraževanj ter nadaljnjih prijateljskih odnosov s sodelavci. V zasebnem življenju pa si najbolj želi zdravja in razumevanja v krogu družine, ki ga dodatno vzpodbuja pri delu. Ker se v prostem času ukvarja
z različnimi športi in obiski tekem, pa mu želimo tudi čim več športnih užitkov.

Brigita Smiljanič

B

rigita ne opravlja le dela poslovne sekretarke, temveč predstavlja neizčrpen vir pozitivne energije in dobre volje v podjetju. Na Klimi Petek je zaposlena 4 leta, njene
naloge pa zajemajo terminsko koordiniranje sestankov, pomoč finančnemu oddelku
in kadrovsko evidenco. Nepogrešljivo pri njenem delu je tudi komuniciranje s strankami,
poslovnimi partnerji in sodelavci ter skrb za stranke in zadovoljstvo zaposlenih.
Pri komuniciranju s strankami je doživela prijetne in tudi težavne situacije. Vendar meni,
da se z dobro voljo in lepo besedo najde prava rešitev za še tako zahtevne stranke. Nepozaben dogodek je bil zanjo pomoč pri organizaciji in nato praznovanje 25. obletnice podjetja, ki ga hrani v zelo lepem spominu. Najbolj nenavadno doživetje z ekipo Klime Petek je
bilo, ko je skupaj s sodelavci v adrenalinskem parku premagala strah in doživela izkušnjo,
ki se je z besedami ne da opisati.
Za prihodnost ima veliko poslovnih in tudi osebnih načrtov. V podjetju želi osebnostno
rasti in se izpopolnjevati, predvsem pa skrbeti za boljšo komunikacijo in širjenje dobre volje
ter optimizma. Zasebno pa živi za svojo družinico, s katero si želi preživeti čim več prostega
časa. Brigita pa je tudi prava športnica, trikrat na teden se namreč razgibava na tae-boju
ali bianboxu.
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Klimatske naprave
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Ne prezrite tudi novega kataloga obnovljivih
virov in kataloga klimatskih naprav.
Za naročila pokličite na brezplačno telefonsko
številko 080 88 58, pišite na elektronski naslov
info@klimapetek.si ali izrežite in izpolnite
naročilnico na dnu strani in jo pošljite
na naslov:
Klima Petek d. o. o.,
Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor.

Želim prejeti:
katalog OBNOVLJIVIH VIROV
katalog KLIMATSKIH NAPRAV
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Ime in priimek:

Naslov:

Tel. številka:

Klima Petek d. o. o.,
Kraljeviča Marka ulica 14
2000 Maribor

E-pošta:

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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