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Besede urednika 
Priročnik pred vami obsega številne informacije, ki bodo graditeljem novih domov, poslovnih 

objektov in drugih stavb olajšale proces gradnje. Vsebuje informacije, ki so potrebne pri toplotni 

izolaciji in nameščanju prezračevanja ter naprav za hlajenje in klimatizacijo. Bralcem so predstavljene 

številne novosti in nasveti s področja energijske varčnosti in klimatizacijskih naprav. 

Priročnik Za varčen dom je sofinanciran s strani Elektro Gorenjske prodaje v okviru velikih zavezancev 

za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. 
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Hlajenje 
  

Kako dodatno privarčevati pri ogrevanju in ohlajevanju? 

 

  

Živimo v času tehnološkega napredka v želji po čim večjem zaslužku. Nikar pa ne pozabimo na 

ekološko ozaveščenost. S svojim življenjskim stilom, spremembami navad, racionalno rabo energije in 

premišljenim nakupom lahko tudi sami veliko pripomoremo k manjšemu obremenjevanju okolja. In 

seveda tudi svoje denarnice. 

Ste vedeli, da pozimi večino toplote izgubite skozi neizolirane okenske površine? Ta problem lahko 

rešite tako, da na okna vgradite rolete, ki nudijo dodatno izolacijo. S spuščenimi roletami lahko 

zmanjšate toplote izgube za do 30 % in tako privarčujete pri stroških ogrevanja. Raziskava, ki smo jo 

opravili na nemškem institutu IFT Rosenheim, je pokazala, da se lahko U-vrednost toplotne energije 

ob uporabi rolet Roltek zmanjša celo za 0,2 W/m2K (izsledke te raziskave si lahko preberete na 

roltek.si). 

Ko nas skozi steklene površine greje pomladno sonce, je v prostorih zelo prijetno, a kmalu bo sonce 

močnejše in postalo bo prevroče. Rolete vam poleti lahko pomagajo pri zagotavljanju ugodne klime v 

vašem prostoru. Z roletami boste zaustavili do 80 % vročine, ki bi sicer segrevala vaš prostor, in s tem 

privarčevali pri stroških hlajenja s klimatskimi napravami. 

Če pred stekleno površino ni zunanjega senčila, nastane ob sončnem sevanju efekt tople grede, ki 

zelo segreva prostor do višjih temperatur, kot so primerne za normalno bivanje. Pametno je 

razmišljati vnaprej in se pravočasno odločiti za zaščito z roletami. Lahko se odločite tudi za zunanje 

žaluzije, ki vas bodo poleti dobro ščitile pred vročino, ampak pametno je misliti tudi na zimo, ko 

žaluzije nimajo nobene izolacijske vrednosti. 

Za pravilno uporabo zunanjih senčil je v zimskem času priporočljivo, da so rolete ponoči zaprte, 

podnevi pa jih ponovno odpremo. Med steklom in roletnim plaščem tako ponoči nastane dodatna 

plast zraka, ki deluje kot izolator. Pri zunanjih žaluzijah to ni mogoče, zaradi česar so manj primerne 
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za energetsko učinkovito gradnjo. V poletnem času se priporoča, da je roleta čez dan dvignjena 

približno 15 cm, da pride do izmenjave zraka med roleto in steklom. Tako preprečimo kopičenje 

vročega zraka in odvajamo vročino stran od stekla. 

Pri izbiri senčil je treba razmišljati dolgoročno, saj lahko le tako privarčujemo. Senčila kupujemo na 

dolgi rok, tako da se nam začetna investicija v rolete hitro povrne in nekajkratno poplača. Za 

prihranek je treba paziti tudi na pravilno vgradnjo stavbnega pohištva, saj morajo biti toplotni 

mostovi in toplotne izgube minimalni. Za pravilno vgradnjo si oglejte nasvete za novogradnje in 

sanacije. 

Za naravno hlajenje prostorov je najbolj priporočljivo hlajenje prostorov z odprtim oknom. Če vam 

vgradna situacija to dopušča, vam priporočamo vgradnjo senčila z integriranim komarnikom. 

Najboljša rešitev so rolete. V poletnem času se fasada objekta segreva, dokler je obsijana s sončno 

energijo. Toplota, ki jo fasada prevzame, z nekajurnim zamikom preide v notranje prostore. V 

nočnem času si želimo hladnejših prostorov, ki jih je poleti treba ohlajevati s klimatskimi napravami, 

če si ne želimo komarjev in ostalih insektov. V primeru, da imate na oknih komarnike, se prostor 

enostavno hladi tako, da odpremo okna, zaradi česar vklop klimatske naprave ni potreben. S tem se 

izognemo tudi nadležnemu hrupu ob delovanju agregata klimatske naprave in stroškom hlajenja. Ko 

boste izkusili mirne noči brez nadležnih komarjev in poletne večere ob odprtem oknu, si boste želeli, 

da bi se za komarnike odločili že mnogo prej. 

Več o roletah in komarnikih si lahko ogledate na strani www.roltek.si.  

  

http://www.roltek.si/


Za varčen dom – Hlajenje, prezračevanje, klimatizacija 

7 
 

 

5 načinov, da se poleti izognemo vročini 

 

Zdaj, ko se je začela poletna vročina, se ji številni ljudje poskušamo izogniti s pritiskom gumba. 

Klimatizacijske naprave so glavni razlog, da lahko sploh obstajajo gosto naseljena mesta. Toda cena 

napajanja klimatskih naprav je visoka. Še višji pa je učinek na okolje. Za obvladovanje vročine smo 

vam pripravili 5 zelenih nasvetov, ki vas bodo ohranili hladne, zmanjšali vaše stroške in hkrati 

električnim ponudnikom omogočili manjše emisije. Obstaja veliko preverjenih načinov, da znižate 

delovanje klime in se ne spotite. 

1. Nosite primerna oblačila 

Po nesreči v nuklearni elektrarni v Fukušimi in s tem povezani energijski krizi na Japonskem je država 

prosila delavce, naj se izogibajo kravatam in formalnim oblekam na delovnih mestih. Nošenje 

vremenu primernih oblačil omogoči lažje prenašanje visokih temperatur in zagotovi, da zmanjšamo 

delovanje klimatske naprave. 

2. Naj vročina ostane zunaj 

Naslednji korak je, da poskrbite, da vročina ostane zunaj hiše. Zakrivanje oken s svetlo obarvanimi 

senčili pomaga predvsem na zahodni strani, kjer zlasti popoldne vstopa največ toplote. Pogosto 

spregledan vir toplote so električne naprave v hiši. Izklapljanje televizije in ugašanje luči bo znatno 

pripomoglo k hlajenju notranjosti. Zelo učinkovit način ohranjanja nižje temperature so senčila na 

zunanji strani oken ter senčenje dreves in drugih rastlin na zahodni in tudi vzhodni strani hiše. 

3. Poskrbite za kroženje zraka 

Že manjši premiki zraka pripeljejo do velikih razlik. Namestitev stropnega ali prenosnega ventilatorja 

bo povečalo kroženje zraka in ohladilo sobo na energijsko učinkovit način. Odpiranje oken za 

ustvarjanje prepiha je tudi učinkovito, toda tega ne počnite v najbolj vročih urah dneva.  

4. Uporabite hladne noči tudi podnevi 

Čeprav je podnevi vroče, so noči dosti hladnejše. Učinkovit način izkoriščenja tega pojava je nočno 

zračenje. Pri tem vam lahko pomaga prezračevalni sistem ali naravno prezračevanje. Ventilator bo 
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skozi odprta okna vsrkal hladen večerni zrak in odpihnil vroč zadušljiv zrak, ki se je nabral v hiši čez 

dan. Sredi dneva zaprite okna in ugodje bo v hiši ostalo dlje časa. 

5. Optimizirajte klimatsko napravo 

Če uporabljate starejšo klimatsko napravo, je priporočljivo, da jo redno pregleda serviser, ki bo 

poskrbel, da bo naprava delovala z najvišjo učinkovitostjo.  

Če iščete novo klimatsko napravo, bodite pozorni na visok koeficient SEER (razmerje sezonske 

energijske učinkovitosti). Višja kot je ta številka, bolj energijsko učinkovita bo naprava.  
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Prihranite pri računu za energijo s posaditvijo dreves ob hiši 

 

Če načrtujete novogradnjo hiše ali pa imate ob hiši veliko prostora, je pametno razmisliti o naravnem 

načinu hlajenja doma – s senco, ki jo oddajajo drevesa. 

Pravilna postavitev dreves je danes razvijajoči trend pri postavljanju novih hiš ali pri prenovah starih. 

S pravilno postavitvijo dreves oziroma okoljskim varčevanjem (pojavu se angleško reče 

»landscaping«) lahko poleti prihranite do 25 % energije. 

Posaditev drevesa, grma ali trte na ustrezno lokacijo lahko zagotovi učinkovito senco, ki jo boste še 

kako veseli v vročih poletnih dneh. Raziskave kažejo, da so lahko poletne dnevne temperature zraka v 

soseskah z drevesi in senco od 3 do 6 stopinj nižje kot v soseskah brez dreves. 

Drevesa so tako naravni partnerji hišam. Drevesa – listavce moramo zasajati na južni in zahodni strani 

hiše, kar bo pomagalo pri ohladitvi hiše poleti, pozimi pa bo sonce še vedno sijalo skozi okna. Bodite 

pozorni na izbiro lokacije zasaditve dreves in njihovo višino, če nameravate na strehi imeti sončne 

sprejemnike energije ali fotovoltaično elektrarno. V tem primeru morate paziti na to, da senca ne bo 

pokrivala sončnih kolektorjev v prehodnih obdobjih in v zimskem času, ko je sonce nizko. 
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V hiši iz slamnatih bal ni vročine 

 

Ob rekordno visokih dnevnih temperaturah prejšnjega tedna je bilo marsikomu pošteno vroče tudi za 

štirimi stenami doma. Enostavna kratkoročna rešitev poleg selitve je vgradnja klimatske naprave. Kaj 

pa dolgoročne rešitve? 

Ko povsem prepoteni sedimo pred televizorjem v dnevni sobi in gledamo TV-dnevnik, ki v nas 

ponavadi še dodatno dviguje temperaturo, je normalno in pričakovano, da nas zanima hitra 

ohladitev. Stroški gor ali dol. Ekologija bo že počakala. Treba je vgraditi klimo. A vendarle, če ne prej, 

pa ob prvem poračunu elektrike začnemo razmišljati, da morda klimatska naprava le ni tako idealna 

rešitev. 

Pravilna zasnova steklenih površin in kvalitetna izolacija v hiši sta dva glavna pogoja, da je naša hiša 

tudi v najbolj vročih poletnih dneh še vedno primerno hladna. Večino toplotnoizolacijskih materialov, 

tudi naravnih, v naše kraje pripeljemo iz stotine in tisoče kilometrov oddaljenih proizvodnih obratov – 

z izjemo slamnatih bal. 

Zelo verjetno je, da bi slamnate bale, če bi jih uvažali iz Nemčije (kjer je ta gradnja na evropskem 

nivoju najbolj razširjena), pri nas postale prodajna uspešnica na področju toplotnoizolacijskih 

materialov. Ker pa slama zraste na sosedovi (ali naši) njivi, se nam to ne zdi material, s katerim bi 

kvalitetno izolirali svojo hišo. Kakšna zmota! 

Pri podjetju Golibar delajo lesene hiše, izolirane s slamnatimi balami, ki jih omečejo z ilovnatim 

ometom. Vsi trije materiali so lokalnega izvora. S slamnatimi balami izolirajo tudi klasično grajene 

hiše. 

Na njihovi spletni strani na podlagi raziskav, izvedenih v certificiranih laboratorijih v Avstriji in 

Nemčiji, ter na podlagi diplomske naloge avtorja Luka Lampreta ovržejo najpogostejše pomisleke 

glede takšne gradnje in pokažejo, zakaj je tako zgrajena hiša varna pred glodavci in vetrom, vrhunsko 

toplotnoizolacijska, trdna, trajna, vrhunsko zvočnoizolacijska, požarno varna ter da se za takšno hišo 

ali poslovni objekt brez težav pridobi gradbeno dovoljenje. 

  

http://www.golibar.com/
http://www.golibar.com/
http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Gradnja_Slama.pdf
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Kako močno klimatsko napravo potrebujete za svoj dom? 

 

Poletje je tu in za marsikoga neznosna vročina. Če imate stanovanje ali sobo postavljeno na sončno 

stran oziroma ste na splošno neodporni na vročino, potem zagotovo že razmišljate o nakupu nove 

klimatske naprave. Modelov in proizvajalcev klim je veliko, a vprašanje, ki ga ne smete zanemariti, je: 

»Kako močno klimatsko napravo potrebujem za svoj dom?« 

Do odgovora bomo prišli po povsem enostavnem postopku. Za začetek morate izračunati prostornino 

(ali volumen) prostora, ki bi ga radi hladili. Izmerite torej širino in dolžino prostora – ta dva podatka 

zmnožite, da dobite ploščino v kvadratnih metrih, nato pa ta rezultat zmnožite z višino prostora, da 

dobite prostornino bivalnega prostora. 

Ko ta podatek imamo, ga moramo pomnožiti s 25 W (vati) na m3. Če imamo prostor 5 x 5 metrov – 

torej 25 m2, visok 3 metre, imamo prostornino prostora 75 m3. To pomnožimo s 25 W/m3 ter pri tem 

krajšamo m3, tako da dobimo 1.875 W – to je okvirna moč klime, ki jo potrebujemo. 

Vendar pa je treba upoštevati še nekatere faktorje. Če gre za podstrešje, ki je slabo toplotno 

izolirano, ali pa ima prostor velika steklena okna ali stene, skozi katere čez dan sije sonce (so torej 

obrnjene proti jugu ali jugozahodu), potem moramo prostornino množiti s 35 W/m3 in ne s 25 W/m3. 

Upoštevati moramo tudi, ali so v prostoru kakšne druge naprave – televizorji, računalniki, ojačevalci 

in podobna tehnična oprema. To so naprave, ki oddajajo v prostor še dodatno toploto. Na vsako tako 

napravo lahko skupnemu rezultatu prištejemo še kakih 50 W moči. Še dodatnih 100 W moči pa 

moramo prišteti za vsako osebo, ki v prostoru prebiva. Če sta v zgornjem prostoru, ki je toplotno 

dobro izoliran, pogosto dve osebi (2 x 100 W), v prostoru pa sta še plazma televizor in ojačevalec 

(skupaj 100 W), potem potrebujemo približno 2.175 W močno klimo. 

Nazivna moč klime je vsekakor izredno pomemben dejavnik ob nakupu nove klimatske naprave. 

Prešibka klima vam prostora ne bo dovolj ohladila, premočna pa pomeni višjo začetno investicijo in 

za delovanje bo porabila nekoliko več električne energije glede na velikost prostora, ki ga je treba 

ohladiti. Vzemite si torej nekaj minut in izračunajte, kakšna naprava je za vas najprimernejša. 
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Oznaka toplotne moči in energijska učinkovitost klimatske naprave 

 

Spisali smo že vodič, kako izračunate moč klimatske naprave, ki je primerna za vaš dom. Nekaj bomo 

povedali še o toplotni moči oziroma sposobnosti, koliko toplote je klimatska naprava zmožna 

prečrpati v določeni časovni enoti, in nekaj o njeni energetski učinkovitosti (ang. Seasonal energy 

efficiency ratio – koeficient SEER). 

Sprva moramo razčistiti, kaj pomeni toplotna moč klimatske naprave. Pri nakupu bomo na slednjih 

pogosto opazili določene številke, kot so 7, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 34, 43 do 50. Te številke 

označujejo toplotno moč klimatske naprave, ki se meri v enoti Btu (British termal unit). Oznaka 7 tako 

pogosto pomeni 7.000 Btu – 7.000 Btu pa znaša približno 2.050 W. Večja številka na embalaži torej v 

osnovi pomeni močnejšo klimatsko napravo.  

Koeficient SEER nam po drugi strani pove, kako energijsko učinkovita je posamezna klimatska 

naprava – višji kot je, bolj učinkovita je. Koeficient izračunamo tako, da vzamemo toplotno moč Btu in 

to delimo z Wh (vatnimi urami) v določenem časovnem obdobju. Tako recimo klimatska naprava s 

5.000 Btu/h s koeficientom SEER 10 potrebuje približno 500 W (vatov) električne energije na uro. Če 

bi bil koeficient SEER višji (recimo 20), bi bila taka klimatska naprava varčnejša, saj bi porabila le 250 

vatov moči v istem časovnem obdobju – seveda ob enaki moči hlajenja ali gretja. Ni odveč poudariti, 

da bodo dražje in kvalitetnejše klime imele višji koeficient SEER, zato velja biti nanj pozoren. 

Zabeležen je na embalaži klimatske naprave. 

Ko torej kupujete novo klimatsko napravo, morate najprej preveriti, kako močno potrebujete. To moč 

boste pogosto opazili v obliki posebnih številčnih oznak na embalaži naprave. Pozorni pa bodite tudi 

na učinkovitost klimatske naprave, ki je razvidna iz koeficienta SEER – če ta ni zabeležen, ga lahko 

izračunate sami. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit
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Pravilna uporaba klime v avtomobilu! 

 

Poletje je tu in vroči poletni dnevi. Vsi zato že preverjamo delovanje klimatskih naprav, s katerimi 

bomo lažje preživeli vroče dni. Pomemben del poletne ohladitve predstavlja tudi klima v avtomobilu, 

predvsem ko se vozimo na daljše razdalje. Na mestu je zato nekaj splošnih napotkov, kako uporabljati 

klimatsko napravo v avtomobilu. 

1. Za začetek je najpomembneje, da avto že pred vožnjo pošteno prezračite. V njem je namreč 

izredno vroč zrak, saj se je avto dobesedno »pražil« na soncu. Če ga imate parkiranega v 

garaži ali v senci, potem ste vsekakor na boljšem, vendar se vseeno priporoča, da se ga pred 

vožnjo na hitro prezrači. Če nimate časa za prezračevanje, ker se vam mudi, potem morate 

avto prezračiti tako, da za nekaj minut spustite avtomobilska stekla in pustite, da se vroč zrak 

iz avtomobila zamenja s svežim zunanjim. 

2. Naslednji korak je, da klimo tudi dejansko prižgete, pred tem spuščena okna seveda zaprite. 

Klimo nastavite na zaprt krog delovanja oziroma tako imenovano »notranje kroženje zraka«, 

s čimer izključite dotok vročega zraka iz zunanjosti. Zrak bo tako krožil le znotraj kabine in se 

hitro ohladil na želeno temperaturo. 

3. Ko izbirate temperaturo v avtomobilu, morate biti pozorni, da ne izberete prenizke. Razlika 

med nastavljeno in zunanjo temperaturo naj ne bo večja od 7 °C. Če je torej zunaj 32 stopinj, 

potem nastavite klimo na 25 stopinj. Na ta način boste preprečili medtemperaturni šok, ki ga 

doživi telo, ki prehaja iz vročega okolja v ohlajeno in potem zopet v vroče. Tako boste tudi 

preprečili razvoj prehladnih obolenj zaradi klimatske naprave. 

4. Ko omenjamo možnosti prehlada, je pomembno opozoriti tudi na to, da naj ohlajeni zrak 

kroži okoli vas in naj ne bo usmerjen direktno v vas. Ventilatorje oziroma prezračevalne šobe 

zato usmerite stran od sebe. S tem se izognete možnim prehladom, glavobolom in 

podhladom, ki lahko vodijo do revmatskih težav. 

5. Moč delovanja ventilatorja nastavite na najmanjšo še učinkovito stopnjo. Če imate vgrajeno 

avtomatsko klimatsko napravo, potem izberite samodejno nastavitev (auto). Pri tej nastavitvi 

bo elektronika v avtomobilu sama zaznala temperaturo zraka in prilagodila moč ventilatorjev. 

Pred poletjem še preverite, ali vam klimatska naprava dobro deluje, ali je morda treba napolniti 

klimatsko tekočino. S pametno in pravilno uporabo je klima povsem primerna in nenevarna naprava, 

ki vam olajša in izboljša počutje v vročih dneh. Edina pomanjkljivost je ta, da boste na račun klimatske 

naprave porabili nekaj več goriva – od 0,5 do 1 liter na 100 kilometrov. 
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http://www.ursa.si/
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Prezračevanje 
  

Prezračevalni sistemi nekoč in danes 

 

Če pogledamo dovolj daleč v preteklost, opazimo, da nekoč mehanskih prezračevalnih sistemov v 

hišah nismo potrebovali. Na kakšen način se prezračujejo stare netesne hiše in današnje sodobne 

varčne hiše ter njune prednosti in slabosti, si lahko preberete v nadaljevanju. 

Stara kmečka hiša, obdelana z ilovico in pokrita s slamo, ki jo prikazuje slika številka 1, 

prezračevalnega sistema seveda ni potrebovala, je pa bila energijsko precej bolj potratna, kot so hiše, 

v katerih živimo danes. Tudi hiše izpred 30 let so bile dosti manj zatesnjene in še niso imele 

mehanskega prezračevalnega sistema, pač pa le prezračevalne jaške v kuhinjah in kopalnicah, ki so 

delovali po principu vzgona toplega zraka. Kasneje smo v odvodne cevi teh prezračevalnih jaškov 

dodali odvodni ventilator ali kuhinjsko napo nad štedilnikom, saj se je tesnjenje oken že nekoliko 

izboljšalo. Te hiše so bile energijsko še vedno precej potratne in pri oknu, ob mrzlih zimskih večerih, 

ni bilo najbolj prijetno sedeti, saj je neprijetno pihalo. Večinoma so imele te hiše štedilnike na drva, 

na katerih se je dnevno kuhalo. To je bil hkrati enostaven prezračevalni sistem, ki je deloval na vzgon 

toplega zraka po dimniku v kombinaciji z netesnimi okni in vrati. Vsakič, ko se je v štedilniku kurilo, se 

je energija uporabila za kuhanje, ogrevanje in tudi prezračevanje, čeprav se vsega tega verjetno 

nismo niti zavedali. 

Do sedaj omenjeni objekti večinoma niso imeli problemov ne z viški vlage, ne z izrazito slabim zrakom 

in ne s prekomerno povečano koncentracijo CO2. Razlog za pojav sodobnih dobro izoliranih in dobro 

zatesnjenih hiš je v varčevanju z energijo, žal pa je ravno učinkovita zatesnitev objekta tudi 

problematična, saj je kvaliteta zraka zelo odvisna od pogostosti odpiranja oken takega objekta. 

Odpiranje oken je vsekakor ena od oblik preprostega prezračevanja, ki pa je zelo odvisna od 

ozaveščenosti in navad stanovalcev. Zavedati se je tudi treba, da odprto okno v večjem delu leta 

predstavlja izgubo energije, še posebej če je ves čas samo priprto. Če v sodobni hiši že rešujemo 
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problem slabega zraka, kopičenja vlage, vonjav in CO2 z odpiranjem oken, bi bilo najbolje, da bi vsa 

okna v hiši odprli vsako uro ali dve za 5 do 10 minut. Žal pa že od začetka vemo, da to ne bo možno, 

saj oken nihče ne bo odpiral in zapiral, ko nas ne bo doma ali ko gremo spat. Mehanski prezračevalni 

sistem je v sodobni hiši torej zelo dobrodošel in je, če govorimo o prezračevanju z rekuperacijo, tudi v 

skladu z ukrepi, ki vodijo v energijsko varčnost objekta. 

Za ilustracijo teh navedb si lahko ogledamo preprost primer iz gospodinjstva, ki nam je verjetno bolj 

domač. Če posodo pomivamo striktno samo ročno, porabimo za enako količino pomite posode 

občutno več vode, kot če bi jo pomili s pomočjo pomivalnega stroja. A ta primerjava ni najbolj 

posrečena, saj se to pozna le na vloženem času za pomivanje in računu za vodo, ki pa ne bo bistveno 

večji, saj je kubični meter vode še vedno precej poceni. Dolgoročne posledice slabe prezračenosti 

sodobnih objektov pa bomo občutili šele čez čas in so precej hujše, kot to velja za prejšnji primer s 

pomivanjem posode. Prve posledice slabe prezračenosti se pokažejo takoj, ko v obstoječem objektu 

zamenjamo stara netesna okna s sodobnimi zrakotesnimi. Najprej občutimo pomanjkanje svežega 

zraka in povečanje koncentracije CO2, ki se kažejo v slabšem počutju, manjši zbranosti, slabšem 

pomnjenju, pojavu utrujenosti in zaspanosti. Prve vidne posledice na objektu, ki jih običajno 

povežemo s slabo prezračenostjo prostorov, pa opazimo šele, ko se zaradi kopičenja vlage pojavi 

zidna plesen. Te se je težko znebiti, ko se enkrat pojavi, obenem pa vodi v draga popravila in 

uničevanje pohištva. Določene plesni so tudi toksične za človeški organizem, ko pa že govorimo o 

toksičnosti, je treba izpostaviti tudi škodljive vplive visokih koncentracij CO2, ki se bodo pokazale šele 

čez leta bivanja v takšnih razmerah. 

Vsem neželenim naštetim posledicam se z uporabo sodobnega prezračevalnega sistema lahko 

izognemo, vključno z dodatnimi pozitivnimi vplivi, ki jih lahko občutimo. Ker lahko sodobni 

prezračevalni sistem avtomatiziramo in prilagodimo našim potrebam ter urniku, ta deluje samodejno 

in ni več odvisen od naše vestnosti odpiranja oken, prisotnosti v objektu in nočnega časa, ko gremo 

spat. Obenem nam zrak dodatno prečisti skozi zračne filtre (lahko tudi filter F7 za cvetni prah), 

ohranja toplotno energijo v prostorih, zadržuje mrčes in hrup izven objekta. Z uporabo sodobnih EC-

ventilatorjev je prezračevalni sistem tudi izredno varčen in skrbi le za takšno prezračenost prostorov, 

kot je nujno potrebno, brez odvečne hrupnosti in občutka prepiha. 

Ker je na trgu že več ponudnikov različnih prezračevalnih sistemov, je treba paziti, da izberemo 

takšnega, ki dobro izpolnjuje naše želje v sodobni hiši, od katere pričakujemo bistveno več kot nekoč. 

Na Agregatovi prenovljeni spletni strani si lahko ogledate princip delovanja sodobnega 

prezračevalnega sistema, ki je prilagojen za vgradnjo v današnje hiše in stanovanja. Ogledate si lahko 

tudi animacije, ki prikazujejo vgradnjo Heliosovega KWL prezračevalnega sistema tako v stanovanje 

kot v samostojno hišo in je primeren tako za novogradnjo kot tudi za adaptacijo. 

  

http://www.agregat.si/
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Prezračevanje prostorov je izrednega pomena! 

 

Ali ste vedeli, da ima kar 50 % vseh stanovalcev v Sloveniji probleme s prezračevanjem svojih 

prostorov? Slabo prezračeni prostori lahko privedejo do glavobolov, slabega razpoloženja, nizke 

koncentracije, slabosti in celo rahlih prehladov. Posledice v stanovanju se kažejo z odvečno vlago in 

plesnijo. Kaj torej lahko storite, da bodo vaši prostori dovolj in kvalitetno prezračeni? 

Novejša stanovanja se gradijo v skladu z novimi predpisi, ki zahtevajo energetsko učinkovitost (torej 

čim manjša izguba toplote, ustrezna debelina in kvalitetno izvedena toplotna izolacija itd.), zelo redko 

pa je taka skrb namenjena prezračevanju prostorov. 

Marsikdo verjame, da se kuhinjske nape in ventilatorji v stranišču štejejo za kvalitetno prezračevanje, 

a resnica je daleč od tega. To so le zasilne rešitve, ki skrbijo za občasno odsesavanje »slabega« zraka 

iz stanovanja. Za učinkovito prezračevanje je treba poskrbeti tudi za dotok svežega zraka. Kako rešiti 

ta problem? 

Stanovanje lahko večkrat dnevno prezračite z na stežaj odprtimi okni. Takšno prezračevanje naj traja 

od 5 do 10 minut. Če v stanovanju ni zatohlo in se ne počutite slabo zaradi slabega zraka, potem vam 

načeloma ni treba sprejeti nekih večjih ukrepov. Če pa mislite, da imate težave s prezračevanjem 

stanovanja, potem velja razmisliti o vgradnji prezračevalnega sistema. 

Prezračevalni sistemi so bili še nedavno v Sloveniji izredno dragi, vendar pa se je to spremenilo – 

kvalitetni prezračevalni sistemi so cenovno povsem dostopni in enostavni za vgradnjo. To je najbolj 

učinkovit, enostaven in z estetskega vidika neopazen poseg v stanovanje, katerega rezultat bo vedno 

svež zrak in boljše počutje stanovalcev. 

Kako pa prezračevalni sistem deluje? Odvodne elemente namestimo v prostore, za katere pravimo, 

da so manj čisti (kuhinja, kopalnica, WC Itd.). Od tam se odvajajo v prezračevalne kanale, prek 

naprave za vračanje odpadne toplote jih vodimo na prosto. Na drugi strani pa v čiste prostore 

(spalnice, sobe, dnevna soba itd.) dovajamo svež in čist zrak. Prednost takega sistema je, da ni 

nikakršnega prepiha (kar je problem klasičnega zračenja z odprtimi okni), da vračamo toploto 
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odpadnega zraka (problematično pri klasičnem zračenju pozimi) in da to poteka neslišno, 

enakomerno ter ne moti bivanja stanovalcev. Prezračevalni sistemi vsebujejo filtre, ki sveži zrak 

očistijo nečistoč, kot je na primer cvetni prah, kar je odlično za tiste z alergijami. 

Glavne prednosti prezračevalnega sistema so torej: 

 boljši bivalni pogoji, 

 konstantno čist in svež zrak, 

 boljše počutje stanovalcev, 

 možnost vgradnje filtrov, ki očistijo zrak (npr. cvetni prah), 

 iz stanovanja se odvajata slab zrak in vlaga, ki je razlog za nastanek plesni, 

 odvajajo se tudi ostale neprijetne vonjave in škodljivi hlapi (od barv, topil, čistil ...), 

 ni prepiha, 

 zmanjšate prezračevalne izgube pozimi, 

 privarčujete energijo. 

Raziskave so pokazale, da kvalitetni prezračevalni sistemi prihranijo tudi do 29 % energije v primerjavi 

s klasičnim zračenjem in da je zračenje s pomočjo prezračevalnega sistema učinkovitejše. Glede na 

vse prednosti prezračevalnega sistema velja razmisliti o vgradnji prezračevalnega sistema v vaše 

stanovanje. 
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Hišno prezračevanje 

 

Poleg običajnih izkušenj uporabnikov hišnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo, se bomo tokrat 

posvetili tistim, o katerih poročajo uporabniki, ki so si vzeli nekoliko več časa za opazovanje delovanja 

svojega prezračevalnega sistema. 

Običajne izkušnje s prezračevalnim sistemom so:  

 prezračevalni sistem , zato je bivanje v hiši dosti bolj prijetno, 

 odvaja viške vlage in vonjav 

 ker ni več potrebno odpirati oken za potrebe prezračevanja, se izognemo vdoru neugodnih 

temperatur v objekt, mrčesa, prahu, hrupa in vlage, 

 pri uporabi hobotničnega sistema so čisti prostori vedno sveži, vanje se ne razširjajo vonjave 

iz obremenjenih prostorov, 

 če prezračevalni sistem ugasnemo, to prav hitro občutimo v poslabšanju zraka v hiši in 

zmanjšani kvaliteti bivanja. 

Za nekaj izkušenj navedenih v nadaljevanju pa je že potrebno bolje poznati delovanje 

prezračevalnega sistema in ga tudi podrobneje opazovati v delovanju. 

Uporaba tedenske programske ure nam pomaga še bolje izkoristiti prijetno temperaturo in vlago 

notranjosti objekta še posebej v zelo neugodnih zunanjih razmerah. S tedensko programsko uro 

preprosto nastavimo obdobja, ko smo doma in tista, ko sta hiša ali stanovanje prazna. Potreba po 

prezračevanju se seveda pojavi ob naši prisotnosti v objektu, sicer pa le zagotavljamo minimalno 

izmenjavo zraka, ki preprečuje zatohlost objekta in vonj po zaprtem. Poletne vročine so v večini 

mimo še predno se vrnemo domov in tako se s tedensko programsko uro izognemo prevelikemu 

vdoru vročine v objekt. Pozimi postane ključni problem vlaga, ki nam jo lahko začne primanjkovati, če 

s prezračevanjem pretiravamo. Če programske ure ne nastavimo običajno prezračujemo kar 

neprekinjeno v srednji obratovalni stopnji in tako izgubljamo veliko vlage predvsem takrat, ko nas ni 

doma in se vlaga tudi nikjer ne sprošča. Dobro nastavljena tedenska programska ura torej precej 

pripomore h kvaliteti bivanja in izkorišča le tiste možnosti, ki so že znotraj običajne regulacije 

prezračevalnega sistema. 
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Pri neredni menjavi filtrov v prezračevalni napravi lahko opazimo tudi nekoliko neobičajne 

temperature vstopnega, odpadnega, zajemnega in izpušnega zraka. Zrak zunaj objekta je v določenih 

obdobjih manj v drugih pa bolj obremenjen s prašnimi delci kot tisti v objektu. Filter notranjega 

odpadnega zraka, ki ščiti izmenjevalec pred nečistočami, je takoj po vselitvi v nov ali obnovljen objekt 

dosti bolj obremenjen in se hitreje zapolni. Takrat je v objektu še veliko finih prašnih delcev, ki lebdijo 

v zraku in jih prezračevalni sistem odstrani še predno se odložijo na površinah. Ob taki situaciji se 

sčasoma zmanjša količina odpadnega zraka na račun povečanega upora v zamašenem filtru. Ker je 

količina odpadnega zraka manjša od količine vstopnega, je npr. pozimi na voljo tudi manj toplote za 

segrevanje vstopnega zraka in je zato temperatura dovodnega zraka v prostor nekoliko nižja kot bi 

bila v primeru čistega filtra. Podobna, le obrnjena temperaturna slika se zgodi, če uporabljamo filter 

F7 za cvetni prah in ga po končanem obdobju cvetenja ne zamenjamo ali odstranimo iz sistema. 

Količina dovodnega zraka se zmanjša, temperaturna slika kaže sicer skoraj 100 % izkoristek 

(temperatura odvodnega in dovodnega zraka sta lahko enaki), kvaliteta zraka pa je na račun precej 

zmanjšane količine dovodnega zraka lahko tudi drastično poslabšana. Redna menjava filtrov na 

katero nas opozarja že sama prezračevalna naprava z ustreznim znakom, je torej pogoj za kvalitetno 

prezračevanje in tudi za čistost prezračevalnega sistema v daljšem časovnem obdobju. 

Avtomatski motorni by-pass je povsem samodejna funkcija prezračevalne naprave, ki poleti izkorišča 

nočni hlad za pohlajevanje objekta. Funkcija je aktivna samo v poletnem režimu in deluje tako, da 

kadarkoli je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature odpadnega zraka iz prostorov, 

prezračevalna naprava samodejno preklopi loputo pred izmenjevalcem tako, da zrak zaobide 

izmenjevalec in skozi filtre vstopa neposredno v čiste prostore objekta. Dovodni zrak se v tem 

primeru torej ne pogreje z odpadnim zrakom iz prostora in tako izkoristimo nižje nočne temperature 

za pasivno hlajenje objekta. Proces hlajenja lahko v kombinaciji s tedensko programsko uro še 

dodatno pospešimo, tako da v program vnesemo še nočni interval dodatno povečane intenzivnosti 

prezračevanja v času, ko je zunaj prijetno hladno. 

Uporabniki Helios prezračevalnih sistemov različno dobro poznajo delovanje in podrobnosti svojega 

sistema, vsem pa je skupno, da živijo v bolj zdravem bivalnem okolju. 
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Kdaj je pravi čas, da začnemo razmišljati o hišnem prezračevalnem sistemu z 

rekuperacijo? 

 

V času priprave na gradnjo stanovanjske hiše, pridobivanja gradbenega dovoljenja, načrtovanja in 

izbiranja ustreznih izvajalcev se nam pogosto zgodi, da se na hišni prezračevalni sistem spomnimo 

prepozno. Čeprav vemo, da je za sodobno hišo prezračevalni sistem potreben, se nanj pogosto 

spomnimo takrat, ko gradnja že poteka ali ko bi se v hišo radi že vselili. To je do neke mere 

razumljivo, saj smo še pred 15 leti gradili tako, da sistemsko prezračevanje ni bilo potrebno. 

Zaradi zelo dobre zrakotesnosti stavbnega pohištva in bistveno večje uporabe sodobnih izolativnih 

materialov današnja novogradnja deluje kot »velika termovka«. Ima sicer vse možnosti, da zaradi 

zadrževanja notranje temperature poleti ostane prijetno hladna in pozimi prijetno topla, vendar se 

moramo za to še nekoliko potruditi. Če nismo pazljivi, se hitro zgodi, da na primer hiško, v kateri 

nismo računali na klimatsko napravo v dnevni sobi, nikakor ne moremo ohladiti. Ker je hiša dobro 

izolirana in so transmisijske izgube na površinah stavbe majhne, lahko za to najdemo tri možne 

krivce. Glavni krivec je najpogosteje neustrezno zunanje senčenje prisojnih zasteklitev, skozi katere 

nam sonce segreva površine in predmete v prostorih. Sevanje namreč v večji meri prehaja skozi 

zasteklitve in lahko prispeva tudi več kot 500 W toplote na kvadratni meter osončene površine, 

odvisno od vpadnega kota sončnih žarkov. Drugi krivec za poletno pregrevanje sodobnega objekta so 

notranji viri toplote. Uporaba bele tehnike, kuhalnih površin, računalnikov ipd. doprinese k višanju 

temperature v objektu, kar je lahko v primeru velike uporabe teh aparatov tudi problem. Tretji krivec 

za neželeno višanje temperature v sodobni hiši pa je uporaba stavbnega pohištva kot elementov 

prezračevanja. Ker v hiši, kjer ni centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo, odpiramo okna 

in vrata tudi za izboljšanje kvalitete zraka v prostorih, skozi njih prejmemo tudi razliko v temperaturi, 

poleg tega pa še mrčes, vlago, cvetni prah ipd. 

Vse našteto, razen centralnega prezračevalnega sistema, je možno popraviti v precej pozni fazi 

gradnje. Izbira ustreznih elementov senčenja nam običajno ne uide, saj nas že projektant ali kasneje 

gradbinec vpraša, kako obdelati okenske odprtine glede na izbrana okna in njihova senčila. Tako 

imamo običajno že vgrajena ustrezna senčila, le še njihove uporabe se moramo naučiti in navaditi, da 

izkoristimo potencial dobro izoliranega objekta. Tudi uporabo aparatov, ki prispevajo k notranjim 

virom toplote, lahko omejimo ali prilagodimo glede na zunanje pogoje. Le prezračevalni sistem je 
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tisti, na katerega nas opomni kakšen ozaveščen projektant ali šele inštalater, pa še to ni nujno, saj je 

celotna zgodba o hišnem prezračevanju z rekuperacijo v Sloveniji še precej sveža. Prve sisteme so pri 

nas začeli vgrajevati pred manj kot 10 leti, pa še ti so bili takrat vgrajeni v samogradnji ozaveščenih 

investitorjev. Zato je toliko bolj pomembno, da investitor sam spremlja razvoj sistemov gradnje, 

inštalacij in opreme, ki jo vgrajuje v svojo novo hišo. 

Pravi čas za razmišljanje o hišnem prezračevalnem sistemu je že ob načrtovanju objekta ali, če ne 

prej, ob zalivanju plošče zidanega objekta, v primeru montažne ali skeletne gradnje pa ob 

postavljanju sten in nosilnih elementov. Že takrat je namreč treba vedeti, kje bo stala prezračevalna 

naprava, kje bodo potekale prezračevalne cevi in kje bodo stali dovodni in odvodni elementi. V 

primeru najpogostejših, tj. stropnih dovodov in odvodov iz različnih prostorov, se pri zidanem objektu 

lahko ob zalivanju AB-plošče pusti preboj, s katerim se nato izognemo dragemu in nepotrebnemu 

vrtanju. Periferne cevi prezračevalnega sistema pa lahko v AB-ploščo debeline vsaj 18 cm tudi 

zalijemo. Poleg tega lahko v tej isti fazi predvidimo mesto za vertikalo, kjer cevi speljemo iz etaže v 

etažo, vse do prostora s prezračevalno napravo. Več o kvaliteti in polaganju cevi na: Helios FlexPipe. 

Če se za prezračevalni sistem odločimo pravočasno, lahko v nadaljevanju prihranimo tudi pri drugih 

elementih, o katerih sicer niti ne razmišljamo prav zgodaj. Za kar nekaj zasteklitev se lahko odločimo, 

da bodo fiksne, s čimer prihranimo, saj so že v osnovi cenejše, obenem pa nimajo mehanizma za 

odpiranje, utorov in tesnil, ki so šibka točka toplotne prevodnosti. Če računamo na prezračevalni 

sistem, tudi ne razmišljamo o komarnikih, ker nam oken ni treba več odpirati za potrebe 

prezračevanja. Ob upoštevanju vseh treh glavnih krivcev za poletno pregrevanje sodobnega objekta 

prihranimo tudi pri nakupu klimatske naprave, ki je ne potrebujemo, če smo z navedenimi ukrepi 

proti pregrevanju dosledni. Tako bo sodobni dobro izoliran in zatesnjen objekt izpolnil naša 

pričakovanja, nudil kvalitetno bivanje v optimalnih bivalnih pogojih, mi pa bomo izkoristili vse 

prednosti današnje nizkoenergijske in tudi pasivne hiše (AGREGAT Prezračevanje). 

  

http://www.youtube.com/watch?v=20IXZPQdcT8
http://agregat.si/
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Toplotna izolacija 
  

Kako s toplotno izolacijo privarčevati energijo! 

 

V gospodinjstvih kar 30 % vse energije porabimo za ogrevanje. Emisije, ki se pri tem sproščajo, so zelo 

škodljive za okolje, pa tudi zaloge nafte, plina ali premoga ne bodo večne. V hišah lahko z dobro 

toplotno izolacijo poskrbimo za precej bolj gospodarno porabo energije. Eden izmed pogostejših 

materialov, ki se uporabljajo za izolacijo, je steklena mineralna volna. Poleg tega, da zadržuje toploto, 

služi tudi kot požarna zaščita in zvočna izolacija. 

Toplotna izolacija iz steklene mineralne volne URSA GLASSWOOL je optimalna rešitev za 

zagotavljanje ugodne bivalne klime v zgradbah. Elastična steklena vlakna, prepletena v izolacijski filc 

ali ploščo, zagotavljajo optimalno kombinacijo toplotne in zvočne zaščite. Steklena mineralna volna 

URSA GLASSWOOL je po evropski klasifikaciji negorljiva, razreda A. Vgradnja je enostavna in hitra. 

URSA kot vodilna proizvajalka izolacij iz steklene mineralne volne v Sloveniji je zahvaljujoč 

nenehnemu napredku v proizvodnem procesu izboljšala toplotno izolativnost (λ-vrednost) svojih 

proizvodov. Tako vam bodo zdaj izdelki iz dveh standardnih skupin izolacije URSA GLASSWOOL na 

voljo z nižjo, izboljšano toplotno prevodnostjo. Torej, več vrednosti za vaš denar! 

  

http://www.ursa.si/sl-si/izdelki/ursa-glasswool/Strani/izdelki-glasswool.aspx
http://www.ursa.si/sl-si/izdelki/ursa-glasswool/Strani/izdelki-glasswool.aspx
http://www.ursa.si/sl-si/izdelki/ursa-glasswool/Strani/izdelki-glasswool.aspx
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Izolacija iz ovčje volne 

 

Ovčja volna je popolnoma naravni material, proizvodnja volne pa nizkoenergijski proces, ki ne 

onesnažuje okolja. Zaradi naravnih lastnosti, kot je maščobno vlakno lanolin, odlično uravnava 

temperaturo – poleti varuje pred vročino, pozimi greje oziroma se s padanjem temperatur njena 

zaščita pred mrazom celo povečuje. 

Za razliko od nekaterih drugih biomaterialov odbija prah, pršico, vlago, dobrodošla pa je tudi njena 

lastnost samogasnost, saj je vnetljiva šele pri visokih temperaturah nad 520 °C. 

Biovolnena izolacija za gradnjo objektov je lahko v obliki plošč ali v razsutem stanju. Plošče je možno 

rezati z navadnimi škarjami. Najpogostejši debelini sta 4 in 8 cm. Izolacija v razsutem stanju je enaka 

prostoležečemu runu. V kubičnem metru je cca 16–18 kg volne. Parametri so enaki kot pri ploščah. 

Volneno izolacijo v obliki plošč se vgrajuje po enakem principu polaganja kot pri drugih tipih izolacije. 

Potrebno je le enostavno mehansko pritrjevanje. Uporabimo lahko drobne žeblje ali špirovec in z 

navadno vrvico cikcak prepletemo površino. Možno je tudi sidranje. Volnena izolacija ni primerna za 

objekte, kjer je predviden direktni nanos malte na izolacijo, saj ta ne sme priti v direktni stik z 

mokrimi ometi, kar je ena od redkih omejitev. Če uporabljamo volneno izolacijo v razsutem stanju, jo 

rahlo tlačimo za opaž. Tovrstna oblika se priporoča predvsem v kotih, saj lažje zapolni vrzeli. 

Priporočljiva je uporaba parapropustne folije. 

Pri delu ne potrebujemo posebnega orodja ali osebne varovalne opreme, kot so maska, rokavice itd., 

saj je material popolnoma naraven in brez aditivov. Verjetno je odveč poudariti, da je material ob 

menjavi popolnoma razgradljiv. 

Življenjska doba volnene izolacije je minimalno 50 let. Učinkovitost je v celotni življenjski dobi enaka, 

zmanjša se lahko le z mehanskimi vplivi. Prenese velika temperaturna nihanja. Pri morebitni 

izpostavljenosti zamakanju ne izgubi osnovnega poslanstva – toplotne izolativnosti, saj ne gnije in se 

hitro posuši. Prav tako v njen ne nastaja kondenz. 

V Sloveniji obstaja proizvodnja biovolnene izolacije iz ovčje volne v podjetju Soven iz Selnice ob Dravi. 

Za svoje izdelke imajo certifikat kakovosti ETA, z volno pa so v Sloveniji izolirali že več kot 100 

objektov.  

http://www.soven.si/bio-volnena_izolacija.htm


Za varčen dom – Hlajenje, prezračevanje, klimatizacija 

25 
 

Naj stekla prepuščajo le svetlobo 

 

Toplotna izolacija je zahtevna naloga. Dobro izolirane hiše in druge zgradbe lahko dosežejo velike 

prihranke pri stroških ogrevanja in hlajenja. Vse boljšo toplotno izolacijsko zasteklitev pa zahtevajo 

tudi strožji gradbeni predpisi. 

Toplotna prevodnost navadnega, 4 mm debelega stekla je 6 W/m2K, kar pomeni, da se skozi vsak 

kvadratni meter okna izgubi 6 W toplote pri eni stopinji temperaturne razlike med notranjostjo in 

zunanjostjo. Te izgube postanejo ogromne, ko je zunaj –10 °C, znotraj pa +20 °C. 

S klasičnim termopanom, kjer je med dvema stekloma 20 mm širok prostor z zrakom ali žlahtnim 

plinom, se toplotne razlike zmanjšajo na polovico ali celo tretjino. Kar dve tretjini toplotnih izgub 

skozi zasteklitev pa prispeva sevalni toplotni tok. Za preprečevanje teh izgub uporabljajo srebrove 

nanose na zunanji strani notranjega stekla. Tak nanos omogoča neoviran prehod kratkih valov 

sončnega sevanja v prostor, navzven pa ne prepušča dolgih valov toplotnega segrevanja predmetov 

sobne temperature. Takšna zasteklitev zmanjša toplotno izgubo na šestino navadnega stekla. S 

trojnim stekom to zmanjšamo še za polovico, vendar se pojavi nevarnost kondenzacije in zmrzovanja. 

Nekateri proizvajalci zato ponujajo protikondenzacijska stekla, kjer je zunanja stran okna zaščitena s 

plastjo kovinskega oksida. 

Poleg mraza je treba ustaviti tudi segrevanje notranjosti v vročih poletnih dneh. To povzroča 

infrardeče segrevanje, ki lahko delovne prostore spremeni v pravo savno. To lahko ustavi srebrna 

odbojna plast na zunanji strani notranjega stekla dvoplastnih oken. Pri ustavljanju sevanja v 

infrardečem območju pa tudi delno zmanjšamo prehod vidne svetlobe. Zaradi menjave letnih časov 

na naši lokaciji ta rešitev ni najboljša. 

Podjetje Sain-Gobain je zato proizvedlo stekla, pri katerih lahko spreminjamo prepustnost svetlobe. 

Takšna aktivna zasteklitev lahko preide od popolne prosojnosti do modre zasenčitve, ki zmanjšuje 

segrevanje. Vlagajo tudi v razvoj termokromnih stekel, kjer se propustnost svetlobe prilagaja 

zunanjim temperaturam, kar odpravi potrebo po električnem toku. Pri tej rešitvi še odpravljajo 

določene težave, zato trenutno še ni na voljo. 
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Kako najti pravo obdelavo oken in privarčevati energijo ter denar? 

 

Zadnjič, ko ste pomislili na dodatke za okna, je bilo verjetno, ko ste jedli zajtrk v spodnjem perilu in 

opazili, da vas opazuje sosed. Toda zavese in žaluzije so veliko več kot le nudenje zasebnosti. Lahko 

vam pomagajo bolje spati, ohranijo hladno in udobno notranjo atmosfero ter prihranijo energijo. Ste 

vedeli, da lahko primerni dodatki za okna znatno znižajo stroške na mesečni položnici za električno 

energijo? S premišljeno investicijo v pravilne žaluzije za vaše okolje in lokacijo lahko preprečite 

uhajanje toplote pozimi (kar zniža stroške ogrevanja) in ohranite hlad poleti (kar zniža stroške 

klimatizacije). S pametnim dizajnom oken lahko tudi znižate potrebno količino pri dnevni razsvetljavi. 

ZAKAJ NAJ IMAM DODATKE ZA OKNA? 

Nadzor svetlobe 

Poleg nudenja zasebnosti služijo žaluzije dvema ključnima funkcijama: nadzorom temperature in 

količine svetlobe v sobi. Morda vam ni všeč, kako svetlo postane v spalnici, ko želite poležati malo 

dlje. Morda vas moti razsvetljava uličnih svetilk ali mesečine ponoči. Morda pa imate otroka, ki se 

zbudi s soncem, in želite, da spi malo dlje. Obstajajo zatemnitvene žaluzije, ki lahko zaustavijo večino 

vidne svetlobe, ki pride v sobo. Senčila, kot so Hunter Douglas Silhouette, lahko tudi razpršijo močno 

dnevno svetlobo. Zaradi tega vam ni treba popolnoma zapreti prihoda svetlobe in prižgati električne 

luči. Zavese in žaluzije tudi nadzirajo svetlobo, a imajo različne učinke na temperaturo ambienta, 

zaradi česar je pomembno, da pred nakupom pomislite na tip okna, lokacijo in potrebe. 

Nadzor toplote 

Z nadzorom svetlobe je povezan tudi nadzor toplote v sobi. Direktna sončna svetloba, ki sije skozi 

veliko okno, lahko hitro segreje sobo s pomočjo procesa »solarne toplotne pridobitve«. To je lahko 

pridobitev na hladen zimski dan. Nasprotno pa drži za poletje, ko želite ohraniti hladen in svež zrak. 

Pravilna zaščita oken omogoča odbijanje solarne radiacije poleti in hkrati dopušča vpijanje sončne 

toplote pozimi. Zavese, senčila, žaluzije in drugi filtri so učinkoviti načini nadziranja sončnih žarkov 

glede na vpliv okolja na vaš dom. 

Izolacija 

Pozimi je smiselno razmisliti o izolaciji oken. Vsrkavanje sončne toplote pozimi je lahko pridobitev, 

toda dosti toplote se izgubi zaradi prevodnosti in konvekcije (prepiha). Starejše in tanjše kot je okno, 

večje bodo izgube toplote. To predstavlja največji problem ponoči, ko ni dovolj sončne radiacije, ki bi 

ublažila izgubo. Če pogledate termalno fotografijo doma ponoči, boste videli, koliko toplote uide 

skozi okna. 
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Toplota se izgublja direktno skozi steklo, pa tudi skozi odprtine v toplotni izolaciji in ob robovih oken. 

Dodatki za okna omilijo to težavo, saj dodajo dodaten nivo izolacije. Večina jih doda vsaj nekaj 

izolacije, najboljši pa so tisti, ki ustvarijo debel zračni prostor med oknom in sabo. Tako so lahko 

dober izolator debele zavese. Dosti bolj uporabljeni pa so roloji s strukturo satja. To senčilo je izumil 

Hunter Douglas leta 1985 v odgovoru na energijsko krizo v 70. letih. Ta senčila so zelo izolativna, saj 

dvodelna struktura ujame zrak v žepih senčila, kar ustavi premikanje toplote noter ali ven. Lastnik 

doma lahko z investicijo v ta senčila pozimi prihrani dosti energije in denarja. 

Pomemben pa je tudi videz. Veliko ljudi se odloči za tip senčil glede na videz in vpliv na ambient. Kako 

torej najdete najprimernejšo rešitev za vas? Najboljši način je, da dobro ocenite svoja okna in 

trenutne potrebe. Odgovorite na naslednja vprašanja: 

 V katero smer so obrnjena okna? 

 Kakšno vrsto oken imate? (So izolirana? Se odpirajo?) 

 Kakšno svetlobo imate zjutraj, opoldne, popoldne, zvečer, poleti, pozimi? 

 Imate visoka ali drugače težko dostopna okna? 

 Potrebujete motorizirana senčila? 

 Želite operirati s senčili prek mobilnih telefonov in tablic? 

 Kakšne težave ali pomisleke imate glede oken? 

 Katera lastnost vam je pomembnejša od drugih (zasebnost, videz, toplota pozimi, 

hlajenje poleti …)? 

 Kako in kje boste namestili senčila? 

 Potrebujete pomoč certificiranega svetovalca? 

Orientacija doma glede na sonce ima dramatičen vpliv na stroške gretja in hlajenja, kar predstavlja 

največji vpliv na energetsko obremenitev večine domov. Kljub namestitvi izolacij in boljših grelnih in 

hladilnih sistemov je najpomembneje, da se problema lotite strateško. Pomislite, kako se sonce 

premika po nebu vsak dan in skozi leto. Imate na enih oknih večjo izpostavljenost soncu kot na 

drugih? Če ste jutranji človek in uživate v jutranji svetlobi, verjetno za to (vzhodno) stran hiše ne 

potrebujete več kot osnovne zavese. Sobe na zahodni strani hiše vsrkavajo večerno svetlobo, ki 

prihaja pod nizkim kotom. V hladnih obdobjih je to zadnja priložnost, da vsrka še nekaj sončne 

toplote, v toplih obdobjih in krajih pa je to mesto treba zakriti z drevesi ali drugimi senčili. Sobe na 

severni strani domov prejmejo najmanj sončne svetlobe, zato imajo največji potencial izgube toplote 

skozi okna. 
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TIPI SENČIL IN KAJ PONUJAJO 

Zavese 

 

Zavese so kosi blaga, ki visijo s palic ali vodil. Lahko so odličen način izolacije doma pozimi, saj 

delujejo kot odeje za okna, ki preprečujejo izgubo toplote. Poleti so tudi dober način senčenja doma 

pred svetlobo in s tem povezanim segrevanjem. Zavese poskrbijo za bolj tradicionalen in klasičen 

videz ter v sobo dodajo vtis toplote in mehkobe. 

Roloji 

 

Senčila so mehka tkanina, ki se nabere in zloži vodoravno namesto na stran kot pri klasičnih zavesah. 

Tu so vključene vse vrste in oblike teh rolojev, od rimljanskih do satastih. Beli in odbojni roloji so 

odlični za odbijanje sončne svetlobe nazaj skozi okna. Satasti so najbolj energijsko učinkoviti zaradi 

plasti z ujetim zrakom. Roloji so tudi dosti lažji za uporabo in so najenostavnejša izbira za 

motorizirane in avtomatizirane sisteme. Roloji poskrbijo za bolj sodoben videz zaradi svojih čistih linij 

in definiranih oblik. Na voljo so tudi v recikliranih materialih. Od žaluzij se razlikujejo po tem, da 

nimajo možnosti nastavljanja kota svetlobe. 

  



Za varčen dom – Hlajenje, prezračevanje, klimatizacija 

29 
 

Satasti roloji 

 

Satasti roloji lahko prihranijo energijo z ohranjanjem notranje temperature pozimi ali poleti. Tako so 

odlična izbira za vsakega, ki ga skrbi za energijsko učinkovitost in učinkovitost nadziranja sobne 

temperature brez uporabe mehanskih načinov gretja ali hlajenja. Ti roloji bistveno upočasnijo prehod 

sončne svetlobe in s tem povezane toplotne pridobitve in izgube. Z njimi se lahko izolativna R-

vrednost okna kar podvoji. 

Polkna in žaluzije 

 

Polkna so trda senčila, narejena iz lesa ali plastike, ki se lahko odprejo ali zaprejo. Odlična so za vse 

vrste podnebja, tako topla kot hladna. Žaluzije tipično ne prinašajo dodatne izolacije, tako da niso 

najtoplejša izbira za zimsko obdobje. Nudijo pa najboljši način nadziranja svetlobe, zato so bolj 

primerna v toplih obdobjih in klimah. 

Folije za okna 
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Folije za okna so vrsta trajne zaščite, ki je primerna za okna, ki jih ne morete zakriti z zavesami ali 

drugimi senčili zaradi svoje oblike, velikosti ali lokacije. Lahko se uporabijo skupaj z drugimi senčili za 

maksimalno energijsko učinkovitost okna. Te plasti so tipično narejene iz samolepilnega poliestra in 

lahko izboljšajo nadzor svetlobe, varnost in videz obstoječega stekla. Pogosto se prodajajo kot del 

okna, lahko pa se dodajo tudi naknadno. Ko pride sončna radiacija do okna, ta plast deluje kot krema 

za sončenje, ki blokira UV-žarke in regulira prepust svetlobe ter toplote. Najpogostejše so »Low-E« 

folije za okna. Te folije so najpogosteje v avtomobilih in poslovnih stavbah, občasno pa se pojavljajo 

tudi v stanovanjskih oknih. 

Platnene strehe in previsi 

 

Platnene strehe so zelo učinkovit način za nadziranje sončne toplote, saj lahko zasenčijo vroče 

poletno sonce, ko je to visoko na nebu, in prepustijo toploto nižjega zimskega sonca. Te strehe lahko 

znižajo poletno toploto za do 65 % na južni strani in 77 % na zahodnih oknih. Zložljive strehe se lahko 

pozimi pospravijo za večjo prepustnost svetlobe in toplote. 

Tudi drevesa štejejo med senčila, saj delujejo zelo podobno. Če jih posadite tako, da njihove veje 

senčijo okna pred poletnim soncem, bo listje na njih ustavilo svetlobo in gretje. Listi pa pozimi 

izpadejo, kar prepusti zimsko svetlobo. 

 

Senčila so se v preteklih desetletjih zelo razvila. Nudijo zasebnost, lep videz ter nadzirajo propustnost 

svetlobe in toplote tako pozimi kot poleti. Na voljo so tudi moderne verzije z daljinci ali aplikacijami 

za pametne telefone in tablice, ki jih lahko še programirate za samodejno odpiranje in zapiranje glede 

na čas in dan. Avtomatizacija bo še dodatno povečala energijsko učinkovitost in poskrbela za 

maksimalen izkoristek vašega nakupa. Povrhu vsega pa imajo motorizirana senčila daljšo življenjsko 

dobo, ker jih ne vlečemo na silo.  
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Bele strehe so trikrat bolj učinkovite kot zelene 

 

Nove študije dokazujejo, da naj bi bile bele strehe do trikrat bolj učinkovite od zelenih v boju proti 

podnebnim spremembam. 

Zelene strehe ponujajo veliko koristi za okolje – nudijo dodatno izolacijo, upočasnijo odtekanje 

deževnice in lahko zmanjšajo vaš račun za elektriko. Nove študije pa kažejo, da so strehe bele barve 

dejansko bolj učinkovite v boju proti podnebnim spremembam. Študija v Reviji za energijo in stavbe 

(Energy and Buildings Journal) je primerjala tri vrste streh – zeleno, črno in belo – in prišla do 

zaključka, da imajo bele strehe velike gospodarske koristi in da so do trikrat bolj učinkovite kot ostale 

v boju proti podnebnim spremembam. 

Raziskovalci v nacionalnem laboratoriju Lawrence Berkeley so opravili ekonomsko analizo stroškov in 

koristi bele, črne in zelene strehe ter ugotovili, da so bele strehe veliko boljše v boju proti podnebnim 

spremembam od drugih dveh. Medtem ko črne strehe absorbirajo toploto in prispevajo k učinku 

povišane temperature v mestih, bele strehe odbijajo sončno svetlobo nazaj v ozračje in pomagajo 

ohladiti notranjost hiše in tal. Študija svetuje vsem, ki jih skrbi globalno podnebje, naj izberejo bele 

strehe. Vendar pa stvari niso tako enostavne, kot se zdijo. 

Serija simulacij podnebja, ki jih je izvajal Mark Z. Jacobson iz Ten Hoeve Stanford University, je 

pokazala nekatere nepričakovane rezultate. Kljub pozitivnim učinkom na nižje dele atmosfere bele 

strehe zmanjšajo temperaturno razliko 800 metrov nad tlemi (ravno tam, kjer se tvorijo oblaki), 

zaradi česar nastane manj oblakov. Manj oblakov pa pomeni, da več sončne svetlobe doseže Zemljino 

površino. Tako da so bele strehe lahko dvorezni meč. Po eni strani hladijo tla, po drugi strani pa 

povzročijo, da je manj oblakov in tako več sončnih žarkov. 

Čeprav smo veseli vsake nove ugotovitve na področju podnebnih sprememb, pa se je treba zavedati 

dejstva, da te preiskave vključujejo širok spekter dejavnikov in morebitnih posledic, ki so preveč 

zapletene za preprosto odločitev v slogu: »Bele strehe so boljše od zelenih ali črnih.«  
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Varčna uporaba naprav 
  

Nasveti, kako privarčevati pri gretju in hlajenju stanovanja 

 

Ponujamo vam nekaj nasvetov, kako privarčevati pri ogrevanju in hlajenju. Vsak nasvet vam bo 

prihranil nekaj denarja, z vsemi skupaj pa lahko letno prihranite kar lepo vsoto. 

Nasveti za ogrevanje in hlajenje: 

 Nastavite termostat na najnižjo udobno temperaturo v zimskem obdobju in najvišjo še 

udobno v poletnem obdobju. Prav tako upoštevajte dejstvo, ali spite doma ali ne. Če ne, naj 

bo ogrevalni sistem nastavljen na nižjo temperaturo in klima izklopljena. 

 Očistite ali zamenjajte filtre klimatske naprave enkrat na mesec ali tako pogosto, kot 

priporoča izdelovalec naprave. 

 Očistite zračnike, grelnike in radiatorje tako, kot je treba, in poskrbite, da je pri omenjenih 

napravah omogočen nemoten pretok zraka oziroma zraka ne blokira pohištvo, preproge ali 

zavese. 

 Izpustite zrak iz toplovodnih radiatorjev enkrat ali večkrat na sezono. Če ne veste, kako se to 

naredi, se obrnite na strokovnjaka. Zrak v radiatorjih onemogoča kroženje vode in segrevanje 

radiatorja. 

 Izklopite ventilatorje v kuhinji, kopalnici in druge odsesovalne ventilatorje po 20 minutah, ko 

ste končali z opravili v kuhinji ali kopalnici. Pri zamenjavi odsesovalnih ventilatorjev razmislite 

o namestitvi energetsko učinkovitih z nižjo rabo energije ali namestitvi lokalnih 

rekuperacijskih enot. 

 Pozimi ob lepem vremenu čez dan odgrnite zavese in senčila, da vam sonce segreje 

stanovanje, in jih zaprite čez noč, da zmanjšate toplotne izgube stanovanja. 

 Poleti imejte okenska senčila čez dan zaprta, da preprečite nepotrebno pregrevanje 

stanovanja. 
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Dolgoročni ukrepi varčevanja: 

 Ko kupujete nove klimatske ali ogrevalne naprave, kupujte energetsko učinkovite naprave. 

Prosite prodajalca ali proizvajalca naprave, da vam pokaže energijsko nalepko želene 

naprave. Ob pogosti uporabi naprave, ki je nekaj evrov dražja, se bo strošek hitro povrnil v 

obliki nižjih stroškov za energijo. 

 Če se ogrevate s staro pečjo ter z dragim energentom, razmislite o zamenjavi energenta ali 

peči. Če še vedno uporabljate kurilno olje, ki velja za tako rekoč najdražjo obliko ogrevanja, 

velja razmisliti o alternativi (peči ne pelete, toplotni črpalki ipd.). 
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Nasveti za prihranek energije v toplem obdobju 

 

Nekaj ukrepov, s katerimi boste v času, ko so zunanje temperature vedno višje, uspešno obdržali svoj 

dom hladen. Nekatere nasvete lahko uporabljate vsakodnevno in tako izboljšate varčevanje z 

energijo, nekateri pa so enostavni ukrepi, ki so posebno učinkoviti skozi pomladni in poletni čas. 

UPORABITE OKNA ZA OHLAJEVANJE PROSTORA       

 V krajih, kjer je ozračje ponoči hladnejše, ugasnite klimatske naprave v nočnem času in 

odprite okna. Zjutraj okna zaprite ter spustite rolete ali žaluzije, da zadržite hladen prostor. 

 Namestite okenska senčila ali odbojno folijo, ki učinkovito zmanjšuje prehajanje toplote skozi 

okna. 

UČINKOVITEJŠE NASTAVITVE TERMOSTATA NA KLIMATSKI NAPRAVI 

 Termostat na klimatski napravi nastavite na temperaturo čim bližje zunanji. Manjša razlika 

med notranjo in zunanjo temperaturo pomeni manj ohlajanja in s tem tudi manjši račun. 

 Ko klimatsko napravo prižgete v segretem prostoru, ne nastavljajte temperaturne vrednosti 

na najnižjo – prostor se ne bo ohladil hitreje, poraba električne energije pa bo višja. 

UPORABITE STROPNI VENTILATOR 

 Če uporabljate klimatsko napravo skupaj s stropnim ventilatorjem, lahko temperaturo 

nastavite za 10 °C višje, občutek ohlajenosti prostora pa bo ostal enak. 

ELEKTRIČNI PRIPOMOČKI IN APARATI OGREVAJO PROSTOR  

 Zamenjajte svetilke v prostorih z bolj učinkovitimi. Pri slabih svetilih se samo 10–15 % 

elektrike porabi za osvetlitev prostora, ostala energija se pretvori v toploto. 

 Pralni in pomivalni stroj uporabljajte samo, ko sta polna. 

 Televizijski aparati, avdio ojačevalniki in računalniki so veliki porabniki električne energije, 

zato tudi odvajajo veliko toplote. Izogibajte se uporabi več naprav naenkrat in jih ugašajte, 

ko jih ne uporabljate. 

PREPREČITE TOPLEMU ZRAKU VSTOP V PROSTORE  

 Zamenjajte tesnila na oknih in vratih. 

 Če so na zunanji strani oken razpoke oz. so okna stara, jih popravite s kitom ali smolo.    
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Privarčujte s pravilno uporabo hladilnika! 

 

Danes ima praktično vsako gospodinjstvo svoj hladilnik. V njem shranjujemo živila, da se ne pokvarijo. 

Hladilnik tako predstavlja skoraj najpomembnejši element gospodinjstva, a obenem tudi enega 

najbolj energijsko potratnih. 

Glede na njegovo funkcijo mora biti hladilnik (za razliko od pečice, pralnega stroja, kuhinjskih 

pripomočkov ...) stalno priključen na elektriko. Ali lahko kaj storimo, da mesečni strošek elektrike, ki 

jo porabi hladilnik, zmanjšamo? 

Kupite nov hladilnik! 

Preden podamo nekaj pametnih nasvetov, kako znižati električno porabo hladilnika, je smotrno 

povedati nekaj o letni rabi električne energije tega pomembnega aparata. Raba električne energije 

hladilnikov je odvisna predvsem od modela in starosti aparata. Starejši hladilniki (kombinirane 

hladilno/zamrzovalne enote) s prostornino 150 litrov letno rabijo povprečno 600 kWh elektrike, kar 

je vse prej kot zanemarljivo. Sodobni hladilniki imajo naprednejšo in varčnejšo tehnologijo ter rabijo 

letno okoli 220 kWh. To je skoraj trikrat manj kot starejši hladilniki. Največ lahko torej prihranite, če 

star in potraten hladilnik zamenjate z novim, energijsko varčnim. Prihranek bo tako za povprečno 

gospodinjstvo okoli 30 evrov letno! 

Ko kupujete hladilnik, bodite pozorni na energijski razred. Z nakupom hladilnika razreda A+++ lahko 

še dodatno prihranite. Vsekakor se pri nakupu novega hladilnika cenovno ne izplača posegati po 

modelih, ki so označeni z energijsko oznako nižjo od A+. Upoštevajte, da boste kvalitetni hladilnik 

lahko imeli tudi 10 let ali več, zato se ne splača posegati po bistveno slabšem modelu, da bi prihranili 

nekaj evrov. 
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Pri nakupu vam je v veliko pomoč ravno energijska nalepka, s katere lahko razberemo letno rabo 

električne energije naprave. Poleg tega pa nam sporoči še: 

 dobaviteljevo ime ali blagovno znamko, 

 dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela,  

 razred energijske učinkovitosti aparata, 

 grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če je bil dodeljen v skladu s predpisom, 

 porabo energije v skladu s standardi, izraženo v kWh na leto (to je na 24 ur x 365 dni),  

 vsoto uporabnih prostornin vseh prostorov, ki ne ustrezajo klasifikaciji z zvezdicami (to je 

delovna temperatura > –6 °C),  

 vsoto uporabnih prostornin prostorov zamrzovalnika, ki ustrezajo klasifikaciji z zvezdicami (to 

je delovna temperatura ≤ –6 °C),  

 klasifikacijo prostora zamrzovalnika z zvezdicami,  

 hrup. 

Nasveti, kako zmanjšati porabo električne energije 

Kvalitetnejši in dražji hladilniki imajo že sami vgrajene napredne funkcije, ki pomagajo pri varčevanju 

z energijo. Take funkcije so na primer: samodejno odstranjevanje ledu z uparjalnika, zvočni ali 

svetlobni signal, ki nas opozori, da so vrata hladilnika predolgo odprta ipd. Največ pa seveda lahko 

storimo sami. 

Izbira primerne velikosti hladilnika in ustrezna napolnjenost!   

Ko kupujete hladilnik, je bistvenega pomena, da kupite tako velikega, kot ga potrebujete. Za dve 

osebi v gospodinjstvu zadostuje 100- do 150-litrski hladilnik, medtem ko bo štiričlanska družina 

potrebovala od 200- do 250-litrskega. Tu moramo upoštevati, da je za hladilnik idealno, da je ravno 

prav poln. Torej ne prenapolnjen in ne preprazen. Živila v hladilniku namreč v svoji masi akumulirajo 

hlad in tako pomagajo pri vzdrževanju ustrezno nizke temperature. Če je hladilnik prenatrpan, se s 

tem onemogoči ustrezno kroženje zraka, ki vzdržuje temperaturo, kar ravno tako ni dobro. Vaš 

hladilnik naj torej ne bo preprazen in nikoli prenapolnjen – le tako boste lahko zagotovili, da deluje 

optimalno. 

Stran od toplote! 

Hladilnik naj bo postavljen tako, da je primerno oddaljen od virov toplote, kot so pečica, pomivalni 

stroj ali radiator. Prav tako naj na hladilnik ne sije sonce. Za zamrzovalnik je najprimernejša 

namestitev v kleti ali garaži. 

Čiščenje hladilnika 

Pogosto je na zadnji strani hladilnika kondenzator, ki skrbi za oddajo toplote iz hladilnika. Običajno je 

ta del obrnjen proti steni in tako nedostopen pri vsakodnevnem čiščenju. Sčasoma se začne na zadnjo 

cev kondenzatorja nalagati prah, ki zmanjšuje učinkovitost. Ta dodatno povečuje rabo energije. Zato 

je dobro kondenzator s sesalcem in mokro krpo očistiti vsaj enkrat letno. 

Zapirajte vrata hladilnika in preverite tesnitev! 

Najpogostejši razlog večje rabe energije in slabega hlajenja je velikokrat najbolj preprost – odprta 

vrata in slabo tesnjenje vrat hladilnika. Prvi razlog je popolnoma človeški, vzrok drugega problema pa 
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je lahko umazano tesnilo ali površina vrat ali pa poškodovano tesnilo – v tem primeru ga je treba 

nemudoma zamenjati ali očistiti. Čez slabo tesnilo uhaja hladen zrak. 

Vrata hladilnika je treba čim prej zapreti in ne puščati odprta cel čas, ko pripravljamo jedi. Pogoste so 

tudi napake, ko ljudje hrano v hladilniku postavijo tako, da se vrata ne dajo pravilno zapreti. Bodite 

torej pozorni na dobro tesnjenje in prihranili boste kakšen evro. 

Pravilna razporedite živil! 

Z dobro in pravilno razporeditvijo živil (meso in ribe bliže izparilniku, mlečne izdelke v sredino, sadje 

in zelenjavo na dno) lahko prihranite mesečno kakšen evro, saj lahko potem hladilnik nastavite na 

višjo temperature in prihranite do 10 % električne energije. Če iz zamrzovalnika vzamete kos mesa 

(ali drugo živilo), ki bi ga radi odtajali, ga lahko postavite v hladilnik. Zmrznjeno živilo bo hladilo zrak v 

hladilniku, zaradi česar bo ta deloval ob nižji obremenitvi. 

Optimalna temperatura obratovanja 

Pri delovanju hladilnika pazimo tudi na temperaturo obratovanja. Optimalni temperaturni razpon, v 

katerem naj obratuje hladilnik, se giblje med 2,5 in 4,5 °C. Če vam živila, ki jih shranjujete, to 

dovoljujejo, naj bo temperatura še višja. Pri zamrzovalniku običajno temperatura obratovanja znaša –

17 °C, pri tem velja opozoriti, da je treba pri nastavljanju termostata upoštevati navodila proizvajalca. 

Znižanje temperature pod priporočljivo ne bo pripomoglo k daljši dobi hranjenja živila, z 

obratovanjem naprave v optimalnem območju pa lahko pri energiji prihranite tudi do 25 %. 
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Kdaj ugašati luči? 

 

Razmerje med učinkovitostjo in prihrankom električne energije pri uporabi sijalk je pravzaprav 

odvisno od tega, kakšne sijalke uporabljate. Sijalke se namreč ne razlikujejo samo po rabi električne 

energije, temveč tudi po njihovi življenjski dobi, ki se v večini primerov meri v tem, kolikokrat jo lahko 

prižgemo ali ugasnemo. 

Klasične žarnice 

Klasične žarnice z žarilno nitko, če jih še imate, morate izklapljati vedno, kadar jih ne potrebujete, saj 

so najmanj učinkovita vrsta razsvetljave. Kar 90 % električne energije, ki jo potrebujejo za delovanje, 

oddajajo v obliki toplote energije in samo 10 % v obliki svetlobe. Prav zaradi slabe učinkovitosti so se 

žarnice z žarilno nitko 1. septembra 2012 umaknile s trgovinskih polic. 

Halogenska svetila 

Halogenska svetila so sicer nekoliko bolj energetsko učinkovita od klasičnih žarnic na žarilno nitko, 

vendar še vedno temeljijo na enaki tehnologiji – z vsemi pomanjkljivostmi, zato jih ugasnite, kadar jih 

ne potrebujete. 

Kompaktne fluorescenčne sijalke – varčne sijalke 

Ta skupina svetil je izredno varčna – so do 90 % bolj energijsko učinkovite od klasičnih žarnic. Vendar 

pa je njihova življenjska doba nekoliko bolj vprašljiva – takšne svetila lahko prižgemo in ugasnemo od 

5.000-krat (manj kvalitetne) do 10.000-krat, najkvalitetnejše in s tem tudi najdražje pa kar do 20.000-

krat. Zato jih seveda ni smiselno ugašati in prižigati po nepotrebnem. Načeloma velja pravilo, če 

zapustite sobo za manj kot 15 minut, pustite sijalko prižgano, če pa vas ne bo dlje časa, jo lahko 

ugasnete. Govorice, da te vrste sijalk potrebujejo več električne energije, ko jo prižgete, so brez prave 

podlage. Že samo pet sekund delovanja take sijalke rabi več električne energije kot samo dejanje 

prižiga. Vendar pa bodite pozorni – kompaktne fluorescenčne sijalke oziroma splošno znane kot 

»varčne sijalke« so izredno občutljive na hitro zaporedno ugašanje in prižiganje. Če tako svetilko v 

hitrem zaporedju večkrat prižgete in ugasnete (kar včasih počnejo otroci), je velika verjetnost, da jo 

boste »prekurili«. 
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LED-svetilke 

Življenjski cikel svetleče diode (LED-svetilke) ni odvisen od njenega prižiganja in ugašanja. LED-

svetilke so torej odpravile temeljno pomanjkljivost kompaktnih fluorescenčnih svetilk, ob tem pa še 

zmanjšale rabo električne energije. LED-svetilke za delovanje potrebujejo najmanj električne energije, 

ko jih ne potrebujete, jih lahko brez skrbi ugasnete. Odlikuje jih tudi izredno dolga življenjska doba 

(okoli 10 let), ki ni povezana s tem, kolikokrat jih boste prižgali in ugasnili. 
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Izbor naprav 
  

Kaj vam je pomembnejše: Najboljša učinkovitost ali vrhunski dizajn? 

 

Pri podjetju Daikin so se strinjali, da je najlažji način, da se bistveno poveča razpon delovanja in 

učinkovitost klimatskih naprav, zamenjava obstoječega hladiva za boljše, bolj učinkovito, bolj 

prilagodljivo in hkrati manj ekološko sporno. Plin R32 sicer ni novo hladivo, je pa Daikin Ururu-Sarara 

prva klimatska naprava na tržišču, ki ga uporablja samostojno. Paradni konj Daikin klimatskih naprav, 

ki poleg običajnih funkcij hlajenja, gretja in razvlaževanja ponuja tudi prezračevanje in vlaženje. SEER 

in SCOP koeficienti učinkovitosti so najboljši na slovenskem tržišču, A+++ učinkovitost vseh modelov, 

razpon delovanja, ki v nekaterih primerih sega od 10 % do 100 %, … Vse to priča, da je Daikin Ururu-

Sarara dejansko najučinkovitejša in najbolj napredna klimatska naprava na slovenskem tržišču. 

Seveda pa marsikomu moč in oznake ne pomenijo vsega. Veliko ljudi bi se želelo ozreti po svojih 

prostorih, ne da bi se pogled ustavil na klimatski napravi, ampak da je le-ta zlita s prostorom, del 

notranje opreme, na prvi pogled nezaznavna, vendar še kako prisotna … 

Klimatska naprava Daikin Emura je vrhunski oblikovalski izdelek, ki je namenjen točno temu – zlitju z 

moderno notranjo opremo. Dejstvo, da je Daikin Emura vrhunec oblikovanja klimatskih naprav 

potrjuje tudi prestižna nagrada Red Dot Award 2014, ki je bila podeljena klimatski napravi Daikin 

Emura. Prednja plošča čistih linij in ukrivljen, tanek profil spominjata na krilo, ki hitro a učinkovito drsi 

skozi zrak. »Inteligentno oko« klimatske naprave poskrbi, da naprava vedno obratuje učinkovito ter s 

preprečevanjem neposrednega izpiha v uporabnike zmanjšuje občutek prepiha. Integracijo v Vaš 

življenjski slog pa lahko dosežete preko enostavnega, novo-razvitega brezžičnega internetnega 

vmesnika, ki omogoča oddaljen nadzor in upravljanje s klimatsko napravo. 
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DAIKIN URURU-SARARA: Napredna tehnologija 

Daikin Ururu-Sarara omogoča pet različnih načinov delovanja za zagotavljanje najprijetnejšega 

bivalnega okolja: Vlaženje, razvlaževanje, prezračevanje, čiščenje zraka ter ogrevanje in hlajenje. 

Tako se lahko klimatska naprava v vsakem trenutku prilagodi zunanjim razmeram, ne glede na to, 

kako ostre so – pri mrzli zimi se navadno pojavijo težave s suhim zrakom v prostorih, ki nastane kot 

posledica ogrevanja. Daikin Ururu-Sarara lahko to težavo precej omili, saj poleg toplote za ogrevanje 

iz zunanjega zraka črpa tudi vlago. V poletnem času, ko je vlage v zraku preveč, jo lahko enostavno 

izločimo s funkcijo hlajenja ali razvlaževanja. Kadar pa želimo le dovesti malce svežega zraka v 

prostor, enostavno vključimo funkcijo prezračevanja, ki zagotavlja izmenjavo zraka tudi ob zaprtih 

oknih. Napredni samočistilni vgrajeni filtri pa bodo poskrbeli, da bo zrak, ki ga bomo dihali, čist, brez 

prašnih delcev in pršic. Napredna regulacija lopatic za usmerjanje zraka bo poskrbela za čim bolj 

enakomerno razporeditev hladnega zraka po prostoru, kar bo preprečevalo delne podhladitve 

prostorov. Inteligentno, dvopodročno oko pa bo v primeru vaše odsotnosti samodejno znižalo nivo 

delovanja in na ta način znižalo tudi stroške povezane z obratovanjem. 

DAIKIN EMURA: Nova oblika učinkovitosti 

Velikokrat na naše odločitve poleg golih dejstev vplivajo tudi drugi faktorji. Velikokrat postavljamo 

vizualno ugodje na prvo mesto – konec koncev vsakdo želi, da izdelek tudi ob pogledu nanj vzbuja 

občutek, da smo se ob nakupu pravilno odločili. Pri podjetju Daikin so se zato s podjetjem Yellow 

Design GmbH združili s skupnim ciljem: Trgu ponuditi klimatsko napravo, ki bo s svojim izgledom in 

učinkovitostjo utemeljevala položaj Daikin klimatskih naprav kot najboljših in vizualno izpopolnjenih 

klimatskih naprav na tržišču. Zasnovana v Evropi, za Evropo, je rezultat raziskav v teku, ki se ukvarjajo 

z zagotavljanjem udobja v sodobnih Evropskih interierih. Z oblikovalsko ekipo se je strinjala tudi žirija 

Red Dot Award, ki je odločila, da si Daikin Emura zasluži prestižno nagrado Red Dot Award 2014 za 

vrhunsko oblikovan izdelek. Popolne oblike pa niso razlog, da ne bi mogla klimatska naprava imeti 

tudi odlične učinkovitosti. Pri hlajenju tako učinkovitost sega vse do razreda A+++ in koeficienta SEER 

8,52. 

Kaj izbrati? 

Vse zavisi od vas. Od vaših želja in potreb. V primeru, da na prvo mesto postavljate učinkovitost in 

tehnološko popolnost, je bolj smotrna izbira Daikin Ururu-Sarara, če pa ste bolj estetskega tipa, 

svetujemo, da se odločite za klimatsko napravo Daikin Emura, ki predstavlja združitev učinkovite 

tehnologije z vrhunskim oblikovanjem. Vse informacije, vključno z ogledom naprav od blizu, lahko 

opravite pri uvozniku in distributerju, podjetju Airabela, d. o. o., v njihovem razstavnem salonu na 

Šmartinski cesti 58a, v Ljubljani. 

Vir: Airabela, d. o. o.  

http://www.airabela.si/
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Samsung na novo zasnoval klimatske naprave! 

 

Samsung Electronics letos predstavlja novo linijo klimatskih naprav, klimatske naprave serije A3050. 

Zasnovane so tako, da omogočajo izjemno hlajenje in gretje s poudarkom na energetski učinkovitosti, 

udobju, čistoči zraka in sodobnem upravljanju. Vse združuje v novi stilski trikotni obliki. Ta 

presenetljivo inovativna oblika omogoča večjo površino za vstop zraka, širši vpihovalni del ter večji 

ventilator ob ohranitvi kompaktne zunanjosti. Hladi hitreje, dlje in širše. 

ESTETIKA – V KORAKU S ČASOM 

Pri izdelavi ohišja klimatske naprave je uporabljena tehnologija Crystal Gloss, enaka tisti, ki se 

uporablja na premium avtomobilih. Mehkejši in čist videz dopolnjuje vsako notranjo opremo doma, 

hkrati pa material zagotavlja potrebno trajnost za nemoteno večletno delovanje. 

ENERGETSKA UČINKOVITOST – VRHUNSKA 

SEER v samem svetovnem vrhu, do 10,1. Razred energetske učinkovitosti tudi A+++. Nove klimatske 

naprave ponujajo specifičen nabor nastavitev hlajenja in gretja, ki se lahko prilagodijo trenutnim 

vremenskim razmeram in številu ljudi v prostoru. Digitalni inverter skrbi za izjemno natančno 

odmerjanje potrebne moči. Nastavitev Single User lahko vzdržuje prijetno in udobno klimatsko okolje 

s prilagoditvijo hladilne ali grelne moči le enemu uporabniku. 

DISTRIBUCIJA – PROFESIONALNA 

Poseben način dvostopenjskega hlajenja omogoča zelo hitro ohladitev prostora, ki se nato enostavno 

spremeni v udobno hlajenje. Način distribucije omogoča dovolj indukcije, da se izognemo hladnim 

zračnim curkom in preprečimo učinek »mrazenja«. Razširjena vstopna odprtina poveča dovod zraka 

do 39 % v primerjavi z običajnimi klimatskimi napravami, medtem ko širši vpihovalni del zagotavlja 

močan zračni tok z dobro razporejeno in široko distribucijo. Ventilator zagotavlja vpih hladnega zraka, 

ki ima doseg do 14 metrov in doseže vse dele prostora. 

Samsung SPI – INTEGRIRAN VIRUS DOKTOR 

Samsung Super plasma ionizator (SPI) je mednarodno priznana in patentirana tehnologija za čiščenje 

zraka, razvita pri Samsung Electronics. Prehod iz metode pasivnega v metodo aktivnega 
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odstranjevanja bakterij. Samsung SPI generira aktivne vodikove (H+) in kisikove ione (O2-), ki skupaj 

tvorijo hidroksiperoksilne radikale. Ti obdajo pozitivno nabite mikroorganizme, se pri tem vežejo z 

vodikovimi elementi na njihove proteinske strukture in skupaj tvorijo vodno paro. Pri procesu pride 

do spremembe na površini mikroorganizma v takšni meri, da slednji takoj odmre. 

KRMILJENJE IN NADZOR – INTELIGENTNO 

Poleg vseh pričakovanih funkcij na daljinskem upravljalniku lahko klimatsko napravo enostavno 

povežemo tudi s pametnimi telefoni ali tablicami. Ta način omogoča upravljanje in nadzor 

klimatizacije od doma ali z drugega konca sveta. Poleg številnih nastavitvenih konfiguracij delovanja, 

tedenskih urnikov nam sistem omogoča še spremljanje načina delovanja, prostorske temperature in 

porabljene energije. Servisni del skrbi za opozarjanje na čiščenje filtra, prepoznavanje napak in 

informiranje ob potrebnih servisih. Vse na dlani. 

Integriran vmesnik WI-FI in brezplačna aplikacija za pametne telefone ali tablice  

Aplikacijo »Smart air Conditioner« lahko brezplačno prenesete s Samsung Apps, Google Play in 

podobnih spletnih strani. Aplikacija omogoča tudi demo prikaz. 
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Dyson z novim modelom učinkovitega ventilatorja z možnostjo ogrevanja 

 

Dyson je predstavil nov model ventilatorjev, brez vrtečih lopatic, Air Multiplier. Dyson AM05 Hot + 

Cool ventilator in grelnik je inovativna tehnologija, saj lahko, kot pove samo ime, ogreva in nežno 

ohlajuje*, zaradi česar je idealen za uporabo v vseh letnih časih. 

Prejšnji brezlopatični ventilatorji iz Dysona so lahko bodisi nežno ohlajevali* ali ogrevali prostor, 

redko pa oboje. AM04 je tehnično to lahko izvajal, vendar ne tako učinkovito. Britansko podjetje je 

zdaj izboljšalo svoj multiplikacijski ventilator z namenom zagotavljanja najvišje učinkovitosti v vseh 

sezonah. Nov motor zagotavlja boljši pretok zraka – pri AM05 je sposoben ustvariti pretok 28 litrov 

zraka na sekundo. 

Dyson AM05 Hot + Cool lahko segreva zrak, ki ga potiska iz rež, na nastavljeno temperaturo med 1 °C 

in 28 °C. Inteligentni termostat zagotavlja, da se pri doseženi nastavljeni sobni temperaturi stroj 

izključi. Če temperatura pade ali naraste, se ponovno vklopi. To pomeni, da je bolj energetsko 

učinkovit od običajnih ventilatorskih grelnikov – kaloriferjev. Grelni elementi niso na dosegu roke, in 

če se ventilator grelnika prevrne, se ta samodejno izklopi. 

Ventilator je opremljen z daljinskim upravljalnikom, s katerim ga lahko vklopite ali izklopite, nastavite 

želeno temperaturo, količino pretoka zraka in nadzorujete osciliranje. Daljinski upravljalnik je 

ukrivljen in namagneten, kar omogoča, da ga lahko postavimo na vrhu ventilatorja, ko ni v uporabi. 

»Neprijetno je, ko temperature nihajo – eno minuto je toplo, naslednjo pa hladno. Zato smo ustvarili 

napravo, ki segreva in učinkovito hladi,« je dejal James Dyson. »Povečali smo zmogljivost 

brezkrtačnega motorja za 33 %, izboljšali zmogljivost nežnega ohlajevanja*, hkrati pa ostaja hiter tudi 

pri ogrevanju prostora.« 

*Z velikim zračnim pretokom in hitrostjo zraka lahko ventilatorski grelnik Dyson Hot™ uporabljate 

tudi kot učinkovit hladilni ventilator poleti. Če ga uporabljate v načinu ventilatorja, lahko nežni pretok 

zraka pomeni, da se ljudje počutijo, kot da je temperatura do 3 °C nižja. 
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Zagotovite si svež zrak v prostoru 

 

Novi časi za odpiranje vaših oken. Kontrolirano zračenje kadarkoli. Varno, energetsko učinkovito in 

ugodno. 

Če vaš doma nima namenskih prezračevalnih sistemov, si svež zrak lahko zagotavljate edino skozi 

okna. Večina oken ima vgrajeno okovje, ki poleg celotnega odpiranja krila omogoča še nagib. Odprto 

okno je sicer lahko učinkovit način zračenja, vendar prinaša določena tveganja glede varnosti ob 

nalivih in vlomih v stanovanja. Drugi način je okno, odprto na nagib oz. pogovorno »na kip«. Je 

varnejši način od odprtega okna, vendar je tok zraka napačno usmerjen in toploto iz prostora 

izgubljamo, svežega zraka iz zunanjosti pa ne dobimo. Nagib se slabo izkaže tudi pri večjih nalivih in 

tudi vlomilci imajo z odprtimi okni na nagim manj dela. 

Podjetje Winkhaus je razvilo tehnologijo paralelnega odmikanja krila v okvirju okna. Imenuje se 

activPilot Comfort. Tehnologija tega okovja omogoča poleg klasičnega odpiranja in nagibanja krila še 

tako imenovani vzporedni odmik, ki okensko krilo za nekaj milimetrov odmakne od stičnih tesnilnih 

točk in tako omogoča pretok zraka po celotnem obodu okna. Na ta način se lahko vzpostavi kroženje 

zraka v prostoru: sveži zrak vstopa na spodnjem delu okna, umazani zrak izstopa na zgodnjem delu. 

Reža za zračenje je velika le 6 mm, kar preprečuje prepih, loputanje oken, izboljša zašito pred 

vlomom, voda ne vdre niti pri močnem nalivu, pozimi ohranja toploto prostora, varčuje energijo in 

zagotavlja 365 dni v letu svež zrak v prostoru. Svež zrak pomeni manjšo tveganje za nastajanje plesni 

in zagotavlja zdravo in prijetno klimo v prostoru. 

Okovje za vzporedno odpiranje je na voljo z mehanskim ali elektronskim odpiranje. Mehanski tip, ki 

ga upravljamo s pomočjo kljuke za odpiranje okna, se imenuje activPilot Comfort PADK. Okovje z 

elektromehanskim upravljanem z možnostjo krmiljenja z daljincem se imenuje activPilot Comfort 

PADM. 
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Zehnder ComfoPipe Plus cevi za prezračevanje 

 

V Sloveniji so na voljo nove polipropilenske cevi Zehnder za dovod ali odvod zraka pri sistemih 

prezračevanja. 

Prezračevanje prostorov je izrednega pomena. Slabo prezračeni prostori lahko privedejo do 

glavobolov, slabega razpoloženja, nizke koncentracije, slabosti in celo rahlih prehladov. Posledice v 

stanovanju se kažejo v obliki odvečne vlage in plesni. 

Raziskave so pokazale, da kvalitetni prezračevalni sistemi prihranijo tudi do 29 % energije v primerjavi 

s klasičnim zračenjem in da je zračenje s pomočjo prezračevalnega sistema bolj učinkovito. Toliko bolj 

pomembno je zato, da imate kvaliteten prezračevalni sistem s kvalitetnimi cevmi za dovod svežega 

zraka in odvod slabega. 

S tem namenom je podjetje Minergia, d. o. o., za vas v programu pripravilo nove ComfoPipe Plus cevi 

blagovne znamke Zehnder, namenjene dovodu svežega ali odvodu odpadnega zraka. 

Lastnosti in prednosti Zehnder cevi za prezračevanje: 

 Enostavna namestitev in lahke komponente. 

 Tristopenjski tesnilni spoji omogočajo varno in zrakotesno povezavo. 

 Natančna, robustna izdelava omogoča dobro priključitev. 

 Na voljo v dimenzijah fi 160 mm (do 350 m3/h) in fi 200 mm (do 550 m3/h). 

 Visoka toplotna izolacija do 60 mm. 

 Izpolnjuje zahteve DIN 1946-6. 

 Tesnosti razreda do razreda D. 

Več informacij o izdelku Zehnder ComfoPipe Plus dobite na internetni strani podjetja Minergia. 

Več o prednostih in pomembnosti prezračevanja si lahko preberete na spletni strani Mojprihranek v 

članku Prezračevanje prostorov je izrednega pomena. 

  

http://www.minergia.si/si/
http://www.mojprihranek.si/novice/hlajenje-prezracevanje-in-klimatizacija/prezracevanje-prostorov-je-izrednega-pomena.html
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Najhitreje do najboljšega ponudnika 

 

V Slovenijo pronica svetovni trend masovnih povpraševanj, kjer uporabnik pošlje eno povpraševanje 

več ponudnikom hkrati in se nato odloča o najprimernejšem za projekt. http://omisli.si/. 

Omisli.si rešuje težavo časovno potratnega preverjanja ponudnikov pred najemom, oziroma preden 

se za enega odločimo, da bo za nas opravil storitev. Preko Omisli.si uporabnik v manj kot minuti 

pošlje brezplačno informativno povpraševanje večim ponudnikom hkrati, ki mu nato vrnejo ponudbe 

in s katerimi se kasneje pogaja o načinu opravljanja storitve in ceni. 

Želja in cilj snovalcev portala je združiti vse kvalitetne slovenske ponudnike ne enem mestu. »Želimo 

vam olajšati izkušnjo iskanja storitev, prihraniti vaš čas in denar ob pridobivanju ponudb ter iskanju 

najbolj primernega ponudnika na trgu in vam dostaviti le najboljše ponudnike, prikrojene vašim 

zahtevam po kakovosti in ceni!« je povedal Mitja Pritržnik, Izvršni kapitan in projektni vodja pri 

Pohrust, d. o. o. 

Omisli.si je torej družbeno omrežje, na katerem se srečujejo ponudniki in iskalci različnih storitev / 

izdelkov. Ponudnikom po drugi strani Omisli.si zagotavlja orodje za serviranje novih povpraševanj 

oziroma priložnosti za rast posla. 

Iščete ponudnika katerekoli storitve? Ali ste ponudnik in želite nove stranke? Kliknite na 

http://omisli.si/.  

http://omisli.si/
http://omisli.si/
http://omisli.si/
http://omisli.si/
http://omisli.si/
http://omisli.si/
http://omisli.si/
http://omisli.si/
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Zanimivosti 
  

Napajanje klimatskih naprav na indijskih vlakih s pomočjo sončne energije 

 

Vlaki so zanimiv in okolju prijazen način potovanja. V vročih državah, kot je npr. Indija, pa bi bil izraz 

»udobna vožnja« slab opis za izkušnjo povprečnega potnika. To gre predvsem na račun vročine v 

potniških vagonih ob upoštevanju dejstva, da ti zelo pogosto  niso klimatizirani. Če upoštevamo še, da 

so indijske železnice prenapolnjene s potniki, potem je problem zatohlosti in slabega zračenja le še 

bolj očiten. 

Ravno zato pa so oblasti v Indiji napovedalo korenito spremembo železniškega sistema. Vsak potniški 

vagon bo v kratkem dobil posebno klimatsko napravo, ki jo bo napajala sončna energija. Ta bo 

obenem napajala tudi celotno razsvetljavo na vlaku. 

Največji izziv za ekipo z indijskega inštituta za tehnologijo predstavlja, kako narediti sončne celice, ki 

bodo črpale sončno energijo tudi med premikanjem vlaka. Za sončne celice je namreč običajno, da se 

jih fiksira na nosilec in da potem v mirujočem stanju črpajo sončno energijo. Da bi enak proces 

potekal tudi med premikanjem, za zdaj znanstvenikom še ni uspelo odkriti. 

»Vsekakor gre za velik podvig in nisem prepričan, ali nam bo uspelo. Dejstvo je, da če nam bo, bo to 

ogromen korak naprej za železniško industrijo po vsem svetu,« je povedal eden od znanstvenikov, ki 

se s tem ukvarja. 
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V podatkovnem centru v Stockholmu so privarčevali milijon dolarjev pri hlajenju 

 

Letni stroški velikih računalniških podjetji so lahko ogromni. Vzdrževanje številnih strežnikov, 

računalnikov in ostalih elektronskih naprav je izredno drago. Pri podatkovnih centrih, v katerih so 

številni strežniki, pa je velik strošek tudi hlajenje. 

Ogromni strežniki, polni trdih diskov, namreč oddajajo veliko toplotne energije, kar je treba hladiti, 

da se elektronske komponente ne pregrejejo in pokvarijo. Podatkovni center Interxion v Stockholmu 

je našel pametno rešitev in tako prihranil milijon dolarjev že prvo leto. 

Kot v vseh podatkovnih centrih tudi v Interxionu v Stockholmu postane zelo vroče. Podjetje se je 

domislilo pametne rešitve, kako znižati stroške hlajenja celotnega centra – z uporabo morske vode iz 

Baltskega morja. Podjetje črpa morsko vodo neposredno iz morja, ki posredno ohlaja vroče strežnike 

v podjetju. Na ta način je podjetje lani pri stroških hlajenja prihranilo kar milijon dolarjev (približno 

760.000 evrov).    

Interxion ima podatkovne centre v enajstih državah. Namesto za gradnjo dragih hladilnih sistemov se 

je podjetje odločilo za učinkovito, poceni in okolju prijazno alternativo, ki jo bo postopoma vpeljalo v 

vsa svoja podjetja. Morska in jezerska voda lahko učinkovito hladi vroče strežnike – pri tem pa ni tako 

rekoč nobenih negativnih učinkov (ne porablja/ustvarja se dodatne energije, voda se ne onesnažuje 

...). Za podjetje pa je seveda najpomembneje to, da lahko prihrani kar veliko denarja. 

Napoveduje se, da bo uporaba hladne morske vode za hlajenje v prihodnosti imela vedno večji vpliv. 

Poleg tega, da gre za okolju prijazno rešitev, pa je pomembno tudi, da lahko podjetja na ta način 

veliko prihranijo. Zelo verjetno je, da bo tako rešitev za hlajenje svojih podatkovnih centrov kmalu 

vpeljal tudi Google. 
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Poskrbeli smo za dobro klimo na evropskem prvenstvu v košarki 

 

S prenovo športne dvorane Podmežakla je občina Jesenice s širšo okolico pridobila ustrezne pogoje 

za vadbo ter izvajanje tekem na evropski ravni, posodobitev pa omogoča tudi boljšo oz. racionalno in 

večnamensko uporabo prostora. Pri športnem objektu, ki predstavlja pomemben del športno-

rekreativne ponudbe v severno-zahodnem delu Slovenije, je Kolektor Koling sodeloval s svojimi 

rešitvami za prezračevanje in klimatizacijo. 

Rekonstrukcijska dela, ki so se izvajala na dvorani, ki je gostila evropsko prvenstvo v košarki, so 

obnova strehe in fasade, gradbeno-obrtniška dela v dvorani, ureditev strojnih in elektroinštalacij ter 

zunanja ureditev. Kolektor Koling je pri prenovi sodeloval kot dobavitelj in izvajalec strojnih in 

elektroinštalacij ter izvajalec centralnega nadzornega sistema za celoten objekt. 

Za sodobno in učinkovito prezračevanje v tem športnem objektu je Kolektor Koling dobavil in vgradil 

vse elemente, potrebne za pripravo in distribucijo zraka, izvedel kompleten sistem vodovodne 

inštalacije ter inštalacije za ogrevanje in hlajenje objekta. Priprava zraka za klimatizacijo se vrši z 

delovanjem desetih klimatskih naprav, ki skupno poskrbijo za več kot 100.000 m3/h zraka za potrebe 

prezračevanja dvorane in hlajenja ledene ploskve. Zrak se transportira po pravokotnih in okroglih 

prezračevalnih kanalih skupne površine skoraj 3.000 m2 in se prek vpihovalnih elementov dovaja na 

površino dvorane, ponekod tudi z višine osemnajstih metrov. Za ustrezno delovanje tovrstnega 

sistema in vzpostavitve zelo ugodnih mikroklimatskih razmer v objektu je bilo treba izvesti natančne 

nastavitve elementov in opraviti ustrezne meritve. Na zadovoljstvo uporabnika je bilo počutje v času 

evropskega prvenstva odlično, delovanje sistemov pa zanesljivo. 

Za potrebe hlajenja je v dvorani vgrajena amonijakova toplotna črpalka nazivne moči 400 kW, ki 

pripravlja hladno vodo za potrebe delovanja klimatskih naprav. Poleg tega je vgrajen tudi sistem za 

izkoriščanje odpadne toplote hladilnega sistema, ki služi za dogrevanje objekta in pripravo sanitarne 

vode. 

Za potrebe sistema ogrevanja v zimskem času je objekt priključen na mestni toplovod. Skupna 

priključna moč je 1.006 kW. Topla voda se do posameznih porabnikov transportira prek treh 
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kompaktnih toplotnih postaj in razdelivcev, ki služijo za potrebe sistema ogrevanja objekta in sistema 

priprave tople sanitarne vode. 

Sistem vodovodne inštalacije je izveden iz najkakovostnejših materialov, ki so trenutno na voljo, in 

sicer z namenom preprečitve kakršnihkoli težav z neustreznostjo sanitarne vode. V objektu je bilo 

med gradnjo veliko pozornosti namenjene izločitvi morebitnih slepih priključkov na vodovodni 

inštalaciji. Nov sistem vodovodne inštalacije vključno z avtomatizacijo je izveden tako, da je 

poskrbljeno za potrebno vzdrževanje kakovosti vode. 

Kompletno delovanje sistemov je vodeno prek centralnega nadzornega sistema, ki ga je prav tako 

izvedel Kolektor Koling. Na CNS-u je mogoče spremljati vse potrebne parametre ter izvajati nastavitve 

posameznih naprav. 

V času evropskega prvenstva v košarki je bilo v dvorani dovolj prostora za 5.500 gledalcev, ko pa bo 

Podmežakla ponovno postala hokejska utrdba, se bo njena kapaciteta zmanjšala na 4.500 gledalcev. 
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Danska: Počitniška hiša, zgrajena iz alg 

 

Alge imajo odlične toplotnoizolacijske lastnosti ter pripomorejo k zmanjšanju škodljivih emisij v 

ozračje. Poleg tega niso vnetljive, ne razpadajo in lahko prevzamejo enako količino ogljikovega 

dioksida kot les. 

Počitniška hiša iz alg je na Danskem, natančneje na otoku Læsø. Gradnja hiše je del programa za 

ohranjanje tradicionalnih hiš na otoku. To je korak naprej na področju zelene gradnje, varčevanja z 

energijo in zmanjšanja emisij, pri tem ne trpita kakovost gradnje in udobje uporabnikov. 

Projekt za počitniško hišo iz alg je 52-letni Soren Nielsen, arhitekt iz arhitekturnega biroja 

Vandkunsten, zasnoval na podlagi ideje fundacije Readania Byg. Hiša je pokazala, da imajo alge 

odlične toplotno-izolacijske lastnosti in lahko zmanjšajo škodljive emisije v ozračje – vsebujejo 

majhno količino ogljika. 

Alge niso vnetljive, ne gnijejo, zaradi visoke slanosti ne privabljanje žuželk in lahko absorbirajo enako 

količino ogljikovega dioksida kot les. Z rabo energije 20 kWh/m² hiša izpolnjuje stroge standarde za 

rabo energije, ki veljajo na Danskem. Hiša ima zelo nizko rabo energije tudi zaradi vgrajenega sistema 

za rekuperacijo odpadne toplote zraka in energetsko učinkovite zasteklitve. 

Hiša, ki je bila sprva zamišljena ko počitniška hiša, ima zdaj vse potrebne dokumente, ki potrjujejo, da 

je njena uporaba možna skozi celo leto. Zgrajena je bila v 4 mesecih, stala pa je 377.000,00 evrov. 
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Stavbe v Zimbabveju, zgrajene po vzoru nahajališč termitov 

 

Vzhodni center v Hararu v Zimbabveju je odličen primer zelene arhitekture in ekološko občutljivega 

prilagajanja. Največja pisarniška in trgovska kompleksa v državi sta namreč arhitekturni čudi, saj sta 

zgrajena v celoti po principih biometrične arhitekture. 

Oba kompleksa je osnoval arhitekt Mick Pearce, skupaj z inženirji pri Arup Associates. Kompleksa 

nimata klimatskih naprav ali konvencionalnega ogrevanja, vendar kljub temu uravnavata 

temperaturo. Kako je to mogoče? Kompleksa sta dizajnirana po principih nahajališč afriških termitov. 

Termiti v Zimbabveju gradijo ogromne nasipe, znotraj katerih se zaredijo glivice, ki so njihov glavni vir 

hrane. Glive rastejo pri natanko 30,5 °C. Kako to termitom uspe kljub temperaturnim razlikam med 

dnevom in nočjo? S stalnim odpiranjem prezračevalnih jaškov znotraj nahajališča s sistemom 

prilagajanja notranje toplote. Zrak se tako vsesava na spodnji del nahajališča in nato s pomočjo 

blatnih sten uravnava temperaturo glivic v nahajališču. Marljivi termiti nenehno kopljejo nove 

zračnike in mašijo stare ter s tem uravnavajo temperaturo celo leto. 

Eastgate Center je zgrajen pretežno iz betona in ima prezračevalni sistem, ki deluje na podoben 

način. Zunanji zrak, ki prihaja v kompleks, se segreje ali ohladi, v odvisnosti od tega, kaj je bolj vroče, 

beton ali zrak. Zrak se nato odvaja v pisarne, trgovine in v medetažne prostore. 

Zrak teče neprekinjeno od odprtega prostora v prvem nadstropju, nato pa ga ventilatorji potiskajo 

navzgor proti zgornjim nadstropjem. Sveži zrak nadomešča starega, ta pa izstopa skozi zračnike in 

dimnike. 

Eastgate Center uporablja manj kot 10 % energije, kot bi jo sicer kompleks takih dimenzij potreboval 

za hlajenje in ogrevanje. Na ta račun se prihrani do 20 % letnih stroškov, lastniki pa so prihranili kar 

3,5 milijona dolarjev ali 2,56 milijona evrov, ker jim ni bilo treba vgrajevati klimatskih in ogrevalnih 

naprav. Tudi stroški najemnin so zaradi tega v kompleksu bistveno nižji. 

Kdo bi si mislil, da bo biometrična arhitektura, ki temelji na arhitekturi termitov, predstavljala eno 

najbolj stroškovno učinkovitih načinov grajenja večjih kompleksov.  
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Švica: Streha, ki s »potenjem« pasivno hladi zgradbe

 

Sesalci imamo edinstveno sposobnost, da uravnavamo svojo telesno temperaturo s potenjem – 

izhlapevanjem na površini naše kože, ki nas varuje pred pregrevanjem. Ampak če znojenje deluje 

tako dobro za ljudi, zakaj ne bi moglo tudi za stavbe? 

Skupina švicarskih raziskovalcev iz ETH v Zürichu je razvila novo vrsto sintetičnega strešnega 

materiala, ki oddaja vodo, ko se segreje, in s tem zagotavlja učinkovito ohlajanje stavbe brez uporabe 

električne energije. 

Za strešne kritine so raziskovalci uporabili posebno vodoprepustno membrano, ki se napolni z 

deževnico, ko dežuje. Če na strehi temperature dvigne na 90 °C, potem začne prepuščati akumulirano 

deževnico oziroma se začne »potiti«. Z izhlapevanjem vode se streha hladi, ob tem pa se ne porablja 

električna energija ali suši zrak (kot pri klimatskih napravah). 

Kako pa streha ve, kdaj se mora znojiti? Membrane se ob vročini skrčijo in tako spustijo iz sebe vodo. 

Po izračunih razvojne skupine ETH bi strehe s pomočjo »potenja« prihranile do 60 % energije, ki jo 

sedaj porabijo klimatske naprave ob vročih dneh. 

Čeprav so prve raziskave izredno obetavne, pa morajo narediti še dodatne teste, da bo nova 

tehnologija ustrezno delovala tudi v praksi. Vendar pa ni sporno, da bi to lahko bila tehnologija za 

gradnjo streh v prihodnosti.  
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Stolp, ki se hladi z vodnimi slapovi 

 

Arhitekti pri Sou Fujimoto so razkrili načrte za nov stolpni kompleks v Dohi v Katarju, ki bo izkoriščal 

inovativne tehnike hlajenja – hladil se bo s pomočjo notranjih slapov. 

Stolpi bodo izdelani iz modularnih elementov z zapletenimi loki, prek katerih se bo zlivala voda v 

obliki majhnih slapov. Slapovi različnih velikosti se bodo širili skozi celoten stolp, kar bo ustvarilo 

edinstveno notranje okolje, hkrati pa hladilo notranjost (namesto klimatskih naprav).  

Skrivnost notranjega hlajenja so kompleksni slapovi, pravijo pri Fujimotu. Z vključevanjem več slapov, 

namesto enega velikega slapu, bodo ustvarili boljše in efektivnejše hlajenje, ki bo zajemalo večji del 

stavbe. Večji slapovi zgoraj bodo neposredno hladili prostore, manjši slapovi spodaj pa bodo stavbo 

hladili posredno prek izhlapevanja vode. 

Hlajenje s pomočjo vode je sicer že dolgo poznano, vendar pa hlajenja na taki ravni (torej v obliki 

slapov znotraj stavbe) še nismo videli. Poleg odličnega hlajenja predstavljajo notranji slapovi še pravo 

čudo sodobne arhitekture.   
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S pasivnim načrtovanjem proti puščavski vročini 

 

Arhitekti pri podjetju Zaha Hadid so razkrili načrte za prvega od devetih stadionov, ki bodo zgrajeni za 

svetovno nogometno prvenstvo v Katarju 2022. 

Bo v mestu Al Wakrah – ribiškem pristanišču, 15 kilometrov južno od mesta Dohi. Stadion s 40.000 

sedeži bo izkoriščal pasivno zasnovo, s katero bo delno nevtraliziral puščavsko vročino v poletnih 

mesecih. 

Oblika stadiona bo sicer varovala igralce in gledalce pred soncem ves dan, vendar pa bodo morali 

kljub temu uporabiti mehanske klimatske naprave, ki bodo znižale temperature na igrišču na še 

znosnih 27 °C. Čeprav je predstavnik FIFE prejšnji mesec povedal, da bi se znalo zgoditi, da bodo 

morali prvenstvo prestaviti na zimski čas, pa so arhitekti pri Zaha Hadid prepričani, da jim bo z 

napredno arhitekturo in inženiringom to uspelo preprečiti. Njihovi stadioni naj bi bili tudi poleti 

dovolj hladni, da bo prvenstvo lahko potekalo nemoteno. 

Stadion Zaha Hadid bo tudi izredno ekološki, saj bo vseboval precej manj jekla kot druge arene. Jeklo 

bo pustilo prostor lesu, ki bo glavni gradbeni material. Polovico od načrtovanih 40.000 sedežev pa bo 

možno po končanem tekmovanju odstraniti, tako da bo za prebivalstvo ostala arena z le 20.000 

sedeži.  
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Avstrijska hiša se hladi z gibljivo zunanjo zaveso 

 

V sklopu tekmovanja Solarni decathlon je avstrijska ekipa zasnovala napredno modularno hišo, ki 

temelji na čim manjšem ogljičnem odtisu in bolj naravni regulaciji klimatskih pogojev. 

Solarni decathlon 

Tekmovanje Solarni decathlon je bilo prvič prirejeno v ZDA leta 2002 na pobudo ameriškega 

ministrstva za energijo (DOE). Tekmovanje združuje največje univerze z vsega sveta v načrtovanju in 

gradnji povsem funkcionalnih energetsko učinkovitih hiš, ki primarno izkoriščajo sončno energijo. 

Upošteva se tudi cenovna dostopnost, primernost za množično uporabo in dizajn. Ker so bili odzivi na 

tekmovanje zelo pozitivni, se je dogodek preselil tudi v Evropo. Evropsko tekmovanje tako poteka 

vsaki dve leti, obisk pa presega 200.000 obiskovalcev. Pravila ocenjevanja temeljijo na točkah – 

predstavljene hiše so ocenjene v desetih kategorijah (arhitektura, tržna privlačnost, projektiranje, 

komunikacije, dostopnost, komfortnost, topla sanitarna voda, gospodinjski aparati, zabavna 

elektronika in energijsko ravnotežje), pri vsaki je maksimalna ocena 100 točk. Ocenjuje se tudi 

vzdržljivost predstavljenega objekta. 

Hiša LISI 

Hiša LISI, ki jo je leta 2013 zasnovala avstrijska ekipa dunajske tehniške univerze, je kljub močni 

konkurenci že na začetku pritegnila precej ekopozornosti. Hiša LISI (Living Inspired by Sustainable 

Innovation) je modularno zasnovan objekt z lesom kot osnovnim gradbenim materialom. Ima 

prilagodljivo postavitev, ki prebivalcem omogoča, da v celoti izkoristijo možnosti bivalnega prostora 

stavbe kot tudi zunanjosti. Zasnova sama je sestavljena iz treh sklopov: funkcionalnih površin, 

notranje bivalnih površin in dveh povezanih teras. Končni rezultat je hiša, ki vzpostavlja edinstveno 

ravnotežje med modernostjo in privlačnostjo. 

Glavni cilji hiše LISI je zasnova aktivne regulacije klime in visoka uporabnost prostora. Osrednji bivalni 

prostor podaljšujeta dve terasi proti severu in jugu, kar zagotavlja tudi optimalno prezračevanje in 

nadzor nad zunanjo svetlobo. Pohodna rampa vodi v glavni notranji prostor, ki se lahko pregradi s 

senčnikom – ta pomaga optimizirati notranjo temperaturo in zagotavlja senco v vročih poletnih dneh 

ter posledično zmanjša hladilne obremenitve. Odprti terasi izboljšujeta kakovost življenja, saj vnašata 

http://www.solardecathlon.gov/
http://www.solardecathlon2014.fr/en/competition
http://www.solardecathlon.at/house/
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naravo v bivalne prostore in vsakodnevne aktivnosti prebivalcev. Multiple vrt oz. navpični vrt je 

nameščen na dvorišču in omogoča prebivalcem gojenje sadja in zelenjave. Rastline služijo tudi kot 

sistem naravne filtracije zraka, kar prispeva k bolj zdravemu okolju. 

Modularna hiša LISI je v celoti izdelana in izolirana z lesom. Odločitev za les temelji na pozitivnih 

lastnostih lesa kot gradbenega materiala. Poleg odličnih izolacijskih in konstrukcijskih lastnosti je les 

tudi ogljično nevtralen in 100-odstotno naraven. Pri izdelavi so pravzaprav uporabili vse dele drevesa 

– tudi korenine in liste, ki so uporabljeni v temeljenju. Leseno je tudi pohištvo – stoli in omarice so 

izdelani iz lepljenih lesnih sekancev. Prepletanje koncepta odprtega, naravne svetlobe in naravnih 

materialov ima pozitiven učinek na vzdušje prostora. 

V smislu varčevanja z energijo je hiša LISI »plus energijski objekt«, saj ustvarja več kot dovolj 

električne energije za potrebo delovanja hiše. Na streho nameščeni fotonapetostni paneli v 

kombinaciji s premišljenim tlorisom omogočajo varčevanje z energijo – notranja temperatura in 

vlažnost pa sta kontrolirani s pomočjo enote za rekuperacijo toplote in vlage odpadnega zraka. 

Poraba vode se omejuje na več načinov, predvsem pa z inovativnim tušem, ki zajema toplotno 

energijo iz odpadne vode. 

Hiša LISI je na tekmovanju Solarni decathlon 2013 prejela največ točk v treh kategorijah in skupno 

osvojila prvo mesto.  

http://www.solardecathlon.gov/blog/archives/2872
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Hiša v Singapurju, ki ostaja naravno hladna 

 

Hiša – dvojček, zaključen v letu 2013, stoji v enem od bolj zelenih predelov Singapurja, kar tudi s 

pridom izkorišča, tako pri dizajnu kot tudi z razgledom za »milijon dolarjev«. Zato nosi svoji umestitvi 

primerno ime – Far Sight hiša (hiša dolgega pogleda). 

Hiša meri 463 m2 in je sestavljena iz dveh glavnih nadstropij ter podstrešja in velike terase. 

Zahvaljujoč lepemu razgledu, je terasa osrednji prostor družabnega življenja. Hiša stoji na ozki parceli, 

zato je arhitekturni biro Wallflower Architecture poskušal izkoriščati predvsem osončeno stran 

objekta. 

Singapur je zaradi svoje lege pogosto »kaznovan« s strani tropskega podnebja. Takšno podnebje 

močno obremenjuje klimatizacijski sistem in posledično tudi lastnikovo denarnico. Zato so pri 

Wallflower Architecture objekt zasnovali tako, da maksimalno izkorišča prevladujoče vetrove, ki 

lahko ohlajujejo celotno notranjost, in tako z naravnim hlajenjem ohranjajo razmeroma stabilno 

temperaturo. Če to ne zadošča, pa se lahko lastniki ohladijo tudi v majhnem bazenu na vrtu. Takšna 

popolna odprtost daje občutek prostornosti, stanovalcem pa tudi približa naravo. 

Okna in vrata so velika in jih je mogoče popolnoma razpreti. Hiša ima večplastno senčenje, saj za 

zaščito pred direktnim soncem skrbijo aluminijaste žaluzije, nameščena pa so tudi sekundarna 

senčila, tanke lesene deščice – vse skupaj stanovalcem omogoča učinkovit nadzor nad temperaturo, 

pa tudi stopnjo zasebnosti znotraj hiše.  

http://www.wallflower.com.sg/
http://freshome.com/2014/04/10/semi-detached-house-singapore-interacting-surrounding-site/
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Energijsko učinkovita plastična hiša z velikim oknom 

 

Italijanska arhitekta Alessandro Armando in Manfredo di Robilant sta v Massachusettsu v ZDA 

postavila radikalno obnovljeno hišo. Ta futuristična energijsko učinkovita hiša z velikim oknom je 

ovita v panele iz prosojne plastike, ki nudijo izolacijo in prepuščajo naravno svetlobo v vse dele hiše. 

Ta hiša iz 19. stoletja je tako preživela popolno renovacijo. Arhitekta iz Torina v Italiji sta najprej 

odstranila vse stare gradbene materiale in jih zamenjala s plastičnimi ploščami. Ti prosojni paneli ne 

prinašajo le futurističnega videza, temveč so tudi zelo energijsko učinkoviti in cenovno ugodni. 

Za ploščami so bili nameščeni še izolacijski paneli, kar je ustvarilo neprepusten prostor, ki ščiti 

notranjost pred mrzlo zimo in vročim poletjem. Streha na hiši je bila pobarvano sivo, kar odbija 

odvečno svetlobo in se ujema s celotnim srebrnim videzom hiše. Notranji prostor je svetel, topel in 

odprt ter vsebuje mahagonijeve stebre in druge podrobnosti, ki dajejo vtis domačega življenja.  
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Prilagodljivo senčenje stavb 

 

Senčenje postaja vedno bolj pomemben element na stavbah, saj je pravilno zasnovano senčenje 

učinkovit način za uravnavanja temperature v prostoru, kar posledično pomeni nižje stroške za 

hlajenje. Senčenje pa je še toliko bolj pomembno pri poslovnih ali večstanovanjskih stavbah, ki imajo 

velike steklene površine. 

Študent arhitekture Tyler Kratek je zasnoval sistem senčenja, ki omogoča premikanje senčil v 

odvisnosti od položaja sonca. Za senčila je uporabil tradicionalne statične komponente, ki se lahko 

premaknejo v treh smereh, tako bočno kot aksialno ter navzven, in tako ustvarijo senco, tudi ko je 

sonce na najvišji točki. Ta problem je drugače nemogoče rešiti s statičnimi senčili, predstavljena 

rešitev pa zagotavlja senco tako ob nizkem večernem soncu ali visokem popoldanskem. Sistem je 

mogoče upravljati na povsem avtomatiziran način ali ročno. 

Zasnova je bila sicer zamišljena kot konceptualna rešitev in mogoče ima v praksi določene omejitve. Z 

veliko gibljivimi deli je manj vzdržljiva, dražja za vzdrževanje, podraži pa se tudi izvedba. Vendar je ob 

funkciji, ki jo senčenje opravlja, nastal tudi zanimiv stranski učinek, in sicer močno očarljiva 

koreografija valov, ki nastajajo ob premikanju panelov. Tako dobi zamisel poleg praktične tudi 

estetsko vrednost in lahko v tem okviru postane zanimiv arhitekturni element pri marsikaterem 

projektu v prihodnosti.  
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Najbolj ekstremna pasivna hiša na svetu 

 

Mike Reynolds iz New Mexica gradi pasivne solarne hiše iz naravnih in recikliranih materialov, 

poznane pod imenom zemeljske ladje (Earthships). Dokumentarni film z naslovom Bojevnik smeti 

(Garbage Warrior) predstavlja Reynoldsov proces in njegovo 17-letno bitko z zakonom. 

Reynolds kritizira arhitekturo zaradi pomanjkanja pozornosti v ustvarjanju smeti. Alternativni 

Earthship upravlja vodo, elektriko in klimatizacijo ter je zgrajen iz obnovljivih in recikliranih 

materialov in predmetov. Deževnica, sneg in kondenzat se zbirajo v modulu za zbiranje vode, ki 

filtrira nečistoče in s pomočjo črpalke ustvari pritisk, ki je potreben za uporabo vode v gospodinjstvu. 

Uporabljena »siva voda« potuje skozi kamenje, korenine rastlin ter filter šote in maha in se nato 

uporabi za straniščne školjke. »Črna voda«, ki je bila uporabljena v straniščnih školjkah, pa nato 

potuje skozi septično cisterno ter ven v pokrajino. 

Fotonapetostni paneli in vetrne turbine ustvarjajo in skladiščijo energijo v baterijah, nameščenih na 

strehah. Ta energija se nato uporablja za gospodinjske aparate, kot so pralni stroji, računalniki, 

kuhinjske naprave itd. 

Ker se električna energija ne uporablja za gretje in hlajenje, se notranja temperatura regulira z 

lastnostmi termalne mase in pasivnim solarnim gretjem ter hlajenjem. Toplotna energija se pridobi iz 

zunanjih nosilnih sten, ki so narejene iz kovinskih avtomobilskih platišč. Platišča, ki so dodatno 

toplotno izolirana z zemljo, vpijejo vročino podnevi, kar ohrani hladno notranjost, in oddajajo toploto 

nazaj v okolici ponoči. 

Stena iz nestrukturiranega stekla je usmerjena proti ekvatorju. Solarno usmerjena stena je usmerjena 

pravokotno proti zimski svetlobi, hkrati pa deluje kot rastlinjak z jedilnimi rastlinami. Omogoča 

maksimalno izkoriščenost svetlobe pozimi in manjšo poleti. Za prezračevanje uporablja naravno 

konvekcijsko hlajenje s pomočjo prezračevalnih jaškov. Hladen zrak prihaja skozi sprednje okno, topel 

zrak pa odhaja skozi eno izmed strešnih oken. 

Te »zemeljske ladje« morajo biti zgrajene z dostopnimi obnovljivimi materiali. Uporabljajo ekstremno 

reciklažo v obliki vsakodnevnih odpadkov gospodinjstev, kot so aluminijaste pločevinke, plastenke in 



Za varčen dom – Hlajenje, prezračevanje, klimatizacija 

64 
 

prej omenjena platišča. Nenosilne stene pa so izdelane iz kombinacije recikliranih pločevink in betona 

v obliki satovja. 

V dokumentarnem filmu Garbage Warrior Reynolds opiše enega izmed svojih novih domov z imenom 

Phoenix: »Nič ne prihaja v hišo. Nič električnih kablov, plinskih cevi, vodnih cevi, priključkov na 

kanalizacijo … Sedimo na 22 tisoč litrih vode, rastoči hrani, interni kanalizaciji … Te hiše vzamejo vse 

dele vašega življenja in jih položijo v vaše roke. Družina štirih bi lahko tu živela brez obiskov trgovin.« 

Zemeljske ladje stanejo približno 1.780 evrov na kvadratni meter. Na voljo so v številnih različnih 

modelih in velikostih, ki jih lahko tudi prilagodite.  

http://www.garbagewarrior.com/
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Povzetek 
Priročnik Za varčen dom – Hlajenje, prezračevanje, klimatizacija pokriva širok nabor tem s področja 

hlajenja in prezračevanja. Najprej je predstavljeno hlajenje z nasveti za energijsko učinkovito hlajenje 

domov in varčno rabo klimatskih naprav. Nato so predstavljeni prezračevalni sistemi, njihova 

pomembnost ter kdaj je pravi čas za nakup. Sledijo nasveti varčevanja pri hlajenju s pomočjo 

toplotne izolacije. 

V drugem delu priročnika boste našli nasvete za varčno uporabo naprav ter izbor klimatizacijskih in 

prezračevalnih naprav. V zaključku pa so še številne zanimivosti na področju hlajenja in toplotne 

izolacije s celega sveta. 


