
Visoki izkoristki sodobnih plinskih naprav, okolju prijazno
zgorevanje in konkuren≠na cena so najpomembnej∏e prednos-
ti uporabe plinastih goriv za ogrevanje stanovanj in pripravo
tople sanitarne vode. S stali∏≠a u≠inkovite rabe energije je
smotrnej∏a uporaba lo≠enih plinskih grelnikov za pripravo
tople vode ter plinskih kotlov za ogrevanje. Za≠etni investicij-
ski stro∏ki v dve plinski napravi so sicer nekoliko vi∏ji, vendar se
kmalu povrnejo zaradi ve≠je ekonomi≠nosti obratovanja
tak∏nega sistema. Posamezna plinska naprava deluje z vi∏jim
letnim obratovalnim izkoristkom, kar se ka∫e tudi z ve≠jo
obratovalno zanesljivostjo ter dalj∏o ∫ivljenjsko dobo naprav.

OSKRBA S PLINOM

Zemeljski plin
Pri oskrbi z zemeljskim plinom so individualni potro∏niki preko
hi∏nega priklju≠ka priklju≠eni na sekunadarni razvod plinovod-
nega omre∫ja, ki ga izgradi distributer plina. Pred priklju≠itvijo
na plinovodno omre∫je mora investitor pridobiti pisno soglasje
pristojnega distributerja plina. K vlogi za pridobitev soglasja je
potrebno prilo∫iti dovoljenje upravnih organov, potrdilo o
lastni∏tvu objekta ali soglasje skupnosti stanovalcev, soglasje in
mnenje pristojnega dimnikarskega podjetja o ustreznosti
dimnika in dimovodnih naprav,  projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja oziroma projekt za izvedbo plinske insta-
lacije ter drugo dokumentacijo, ki jo zahteva distributer plina
in veljavna zakonodaja.

Hi∏ni priklju≠ek je plinska instalacija od uli≠nega razvoda
plinskega omre∫ja pa vse do vstopa v prostor, kjer se kon≠a z
glavnim zapornim organom (po∫arno pipo). Ta je name∏≠ena
znotraj objekta na vedno dostopnem mestu, ≠e je izvedena  na
zunanji strani objekta pa mora biti v priklju≠ni omarici.
Notranja plinska instalacija mora potekati po suhih in zra≠nih
prostorih, ne sme biti pritrjena na druge napeljave ter ne sme
biti polo∫ena v prezra≠evalnih kanalih, dimnikih, skladi∏≠ih in
ostalih neustreznih prostorih.

Teko≠i naftni plin
Tam, kjer ni mogo≠a oskrba z zemeljskim plinom, se lahko

porabniki oskrbujejo s teko≠im naftnim plinom iz individualnih
ali skupinskih rezervoarjev. Postavitev in lokacijo rezervoarjev
dolo≠a Pravilnik o uteko≠injenem naftnem plinu (Ur. l. RS,
∏t.22/91). Pred postavitvijo je potrebno pridobiti lokacijsko
dovoljenje pristojnih upravnih organov. Pravilnik omogo≠a za
potrebe individualnih porabnikov postavitev rezervoarja na
prostem. 

NAMESTITEV PLINSKIH TROπIL

Plinska tro∏ila morajo biti name∏≠ena v prostorih, kjer lahko
pravilno in varno obratujejo. V splo∏nem je prepovedana
namestitev tro∏il v prostorih, kjer se shranjujejo vnetljive in
eksplozivne snovi. Ena izmed najpomembnej∏ih zahtev je
dovod zadostne koli≠ine zraka za zgorevanje in pravilen
odvod dimnih plinov. Za plinska tro∏ila (∏tedilniki in plinske
pe≠i) brez odvoda dimnih plinov in z zajemom zraka iz prosto-
ra do skupne nazivne mo≠i 11kW velja, da so lahko name∏≠ena
v prostorih, ki imajo volumen ve≠ji od 20m3 in imajo vsaj eno
okno ali vrata na prosto. Upo∏tevati je potrebno tudi varnos-
tne odmike od gorljivih in nosilnih gradbenih materialov.
Zagotovljeno mora biti, da se temperatura gorljivih gradbenih
elementov ne dvigne nad 85°C in nosilnih gradbenih konstruk-
cij nad 50°C pri obratovanju z nazivno mo≠jo. Pri namestitvi
plinskih tro∏il v kopalnicah je potrebno upo∏tevati varnostne
razdalje za namestitev tro∏il od kopalne kadi ali tu∏a zaradi
varovanja pred nevarnostjo dotika elektri≠nega toka.

ODVOD DIMNIH PLINOV IN PRIKLJU∞ITEV NA DIMNIK

Dimne pline pri plinskih tro∏ilih odvajamo preko dimnikov ali
dimovodnih priklju≠kov oziroma direktno preko odprtine na
fasadi. Dimni plini, ki nastajajo pri zgorevanju plina, vsebujejo
veliko koli≠ino vlage, njihova temperatura pa je pri sodobnih
napravah, ki imajo visoke izkoristke ni∫ja, kar predstavlja
veliko nevarnost kondenzacije. Pri gorenju 1m3 zemeljskega
plina nastane od 0,5-1 kg kondenzata. Zaradi tega mora imeti
dimnik ustrezen presek, majhno maso dimni≠ne tuljave, da se
hitro segreje, biti mora ustrezno toplotno izoliran in odporen
proti koroziji, imeti mora gladko  in za odvod  kondenzata
nepropustno povr∏ino.
Obstoje≠i zidani dimniki praviloma niso primerni za
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priklju≠itev plinskih tro∏il in jh je potrebno sanirati. Za sanacijo
pogosto uporabljamo dimni≠ne tuljave iz nerjave≠e plo≠evine,
ki jih vstavimo v obstoje≠o zidano tuljavo, ki je slu∫ila za
odvod dimnih plinov pri kurjenju na trdna ali teko≠a goriva. 

Glede priklju≠itve plinskih tro∏il  na dimnik velja, da so lahko
na skupni dimnik priklju≠ena najve≠ tri tro∏ila, katerih nazivna
mo≠ je omejena s 30kW. Na me∏ani dimnik so lahko
priklju≠ena kuri∏≠a na teko≠e, trdno in plinasto kuri∏≠e, vendar
na isti dimnik ne smejo biti priklju≠ena kuri∏≠a s prisilnim in
naravnim vlekom.

Pri odvodu dimnih plinov preko fasadnega priklju≠ka je
potrebno upo∏tevati predpisane varnostne odmike ter najve≠je
dovoljene toplotne obremenitve fasadnih elementov. Najve≠ja
dovoljena nazivna mo≠ pe≠i je 7kW, kotlov za centralno ogre-
vanje je 11kW in grelnikov za pripravo tople vode 25 kW.

Slika 1: Na≠ini priklju≠evanja plinskih tro∏il glede na odvod dimnih
plinov ter dovod zgorevalnega zraka

OGREVANJE PROSTOROV

Lokalno ogrevanje
Za ogrevanje prostorov lahko uporabljamo lokalne pe≠i ali
centralno ogrevanje s kotlom. S plinskimi pe≠mi ogrevamo
najve≠krat prostore in zgradbe, ki jih uporabljamo ob≠asno.
Glede na oddajo toplote jih delimo na konvekcijske in sevalne.
Za ogrevanje stanovanj so primerne predvsem konvekcijske
pe≠i iz litine ali jekla z nazivno mo≠jo od 2 do 12 kW in drsno
regulacijo mo≠i. Pri pe≠eh, ki niso priklju≠ene na dimnik in
imajo dovod zgorevalnega zraka iz prostora, moramo zago-
toviti zadostno prezra≠evanje prostora. Glede na izvedbo in
odvod dimnih plinov jih razdelimo v ve≠ skupin: 

• Konvektivne pe≠i s priklju≠kom na dimnik in zajemom zraka 
za zgorevanje iz prostora. V spodnjem delu pe≠i je atmosferski
gorilnik, ki ga prilagodimo glede na vrsto plina. Zaradi pod-
tlaka, ki ga ustvarja vlek dimnika, izteka v pe≠ plin, ki zgoreva
in oddajo toploto preko sten pe≠i na zrak, ki kro∫i ob pe≠i. 

• Plinske pe≠i s priklju≠kom na zunanji zid. Dovod zraka za 
zgorevanje in odvod dimnih plinov poteka preko teleskopske
cevi skozi odprtino v zunanjem zidu. Zgorevalni prostor je
zaprt in nima povezave z ogrevanim prostorom. Primerne so

za ogrevanje manj∏ih prostorov in povsod tam, kjer ni zago-
tovljen zadosten naraven dotok zraka. 

• Plinske pe≠i LAS izvedbe s posebno izvedbo dimnika za 
dovod zraka in odvod dimnih plinov. Podobna izvedba kot
zgoraj omenjene pe≠i, le da jih priklju≠imo na poseben kom-
biniran dimnik za dovod zraka in odvod dimnih plinov. 

• Kataliti≠ne pe≠i z zajemanjem zraka iz prostora in oddajo 
produktov zgorevanja v prostor. Uporaba tak∏nih pe≠i za
ogrevanje je v zaprtih bivalnih prostorih je prepovedana, saj
predstavlja nevarnost zastrupitve zaradi pomanjkanja kisika v
prostoru. 

Centralno ogrevanje
Skupne kotlovnice
Ve≠stanovanjske objekte lahko ogrevamo preko skupne
plinske kotlovnice za ve≠ objektov, preko stre∏ne kotlovnice za
posamezen objekt ali lo≠eno z eta∫nim ogrevanjem
posameznih stanovanj. Ravno tako lahko pripravljamo toplo
sanitarno vodo s centralnim sistemom za celoten objekt ali ve≠
objektov oziroma lokalno za posamezno stanovanje.  
Prednost ogrevanja s skupno kotlovnico je enostaven in
ekonomi≠en sistem, ki obratuje z visokim izkoristkom ter
ni∫jimi obratovalnimi in investicijskimi stro∏ki. Slabosti sistema
so dodatno merjenje in obra≠un toplotne energije, dodaten
prostor za skupno kotlovnico in zaradi razvoda pove≠ane
toplotne izgube. V primeru okvar pri delovanju je moteno
ogrevanje ve≠jega ∏tevila stanovanj.

Eta∫no ogrevanje
Pri eta∫nem ogrevanju je merjenje energije oziroma plina
enostavno preko vgrajenega plinomera, obratovalni re∫im je
neodvisen od ostalih uporabnikov. V primeru okvare pa je
prizadeto samo eno stanovanje. Investicijski stro∏ki so zaradi
nabave plinskih tro∏il nekoliko vi∏ji, celotni izkoristek delova-
nja je nekoliko slab∏i, ogrevanje skupnih prostorov (stopni∏≠a,
ipd.) ni mogo≠e. 

Za eta∫no ogrevanje prostorov uporabljamo plinske obto≠ne in
kombinirane kotle iz litega ∫eleza ali nerjave≠ega jekla z
atmosferskim gorilnikom in odprto ali zaprto zgorevalno
komoro-kuri∏≠em. V∫ig gorilnika je lahko elektronski ali pla-
menski. Odvod dimnih plinov iz kuri∏≠a je naraven ali prisilen z
vgrajenim ventilatorjem, ki sesa dimne pline iz kuri∏≠a in jih
potiska v dimnik ali skozi fasadno odprtino na prosto. Vsi kotli
z atmosferskim gorilnikom delujejo tiho in imajo vgrajeno
varovalo vleka.
Zaradi kompaktne izvedbe, majhnih dimenzij in sodobnih
oblik so eta∫ni plinski kotli primerni za namestitev v bivalnih
prostorih. Pogoj je zadosten dovod zraka za zgorevanje in
odvod dimnih plinov. Najve≠krat so izvedeni v kompaktni
izvedbi z vgrajenimi varnostnimi in regulacijskimi napravami
(raztezna posoda, obto≠na ≠rpalka, odzra≠ni ventil, varnostni
ventil ipd.). Delovanje kotlov je avtomatsko, najve≠krat v
odvisnosti od nastavljene notranje temperature zraka na sob-
nem termostatu. 

Obto≠ni plinski kotli 
Priprava tople vode za ogrevanje prostorov poteka po
obto≠nem sistemu. Nazivna mo≠ kotlov je od 9-35kW ali ve≠ in
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ustrezajo za ogrevanje enega stanovanja. Omogo≠ajo regu-
lacijo temperature ogrevne vode v obmo≠ju med 40 in 90°C.
Pri ve≠ini izvedb lahko poljubno nastavljamo mo≠ med 20-
100% nazivne mo≠i. Izvedbe z zaprto zgorevalno komoro-
kuri∏≠em so primerne tudi za vgradnjo v stanovanja, ki nimajo
ustreznega dimnika, saj jih lahko ob posebnih pogojih
priklju≠imo na fasado, upo∏tevati  moramo le najve≠jo nazivno
mo≠ 11kW.

Kombinirani kotli 
Zdru∫ujejo v istem ohi∏ju obto≠ni grelnik za centralno ogre-
vanje in preto≠ni ali akumulacijski grelnik tople sanitarne
vode. Mo≠ kotla se brezstopenjsko prilagaja nastavljeni vred-
nosti ogrevne ali sanitarne vode. Nazivna mo≠ je pri preto≠nih
grelnikih nekoliko vi∏ja od 15-25kW in je nastavljiva glede na
toplotne potrebe. Pri fasadnih izvedbah je najve≠ja dovoljena
nazivna mo≠ za ogrevanje 11kW, skupaj s pripravo tople vode
pa 25 kW.

Slika 2: Shematski prikaz delovanja kombiniranega kotla

Enodru∫inski objekti
Za centralno ogrevanje ve≠jih enodru∫inskih in ve≠dru∫inskih
hi∏ se uporabljajo specialni plinski kotli z atmosferskim goril-
nikom in univerzalni kotli na plin ali olje s tla≠nim gorilnikom.
Namestiti jih moramo v kotlovnico in jih priklju≠iti na ustrezen
dimnik. Odlikuje jih visok izkoristek preko 90%, visoka
zanesljivost in avtomatsko delovanje. Po potrebi omogo≠ajo
centralno pripravo tople vode v prigrajenem hranilniku
toplote.

Slika 3: Specialni plinski kotel z atmosferskim gorilnikom

Slika 4: Univerzalni plinski kotel s tla≠nim gorilnikom

Specialni plinski kotli 
Specialni plinski kotli z atmosferskim gorilnikom so izdelani iz
litega ∫eleza ali nerjave≠ega jekla. Lito∫elezni kotli so enos-
tavnih konstrukcij in so odporni proti koroziji. Potreben zrak
za zgorevanje dovajamo v kuri∏≠e iz prostora, zato je potreb-
no zagotoviti zadosten dotok zraka in preko dimnika ustrezen
vlek v kuri∏≠u. Optimalno usklajena mo≠ gorilnika in kotla ter
drsna regulacija omogo≠ata visoke izkoristke kotla, majhno
porabo goriva in s tem onesna∫evanje okolja. Z dodatno
vgradnjo dimni≠ne lopute za varovalom vleka, ki prepre≠uje
toplotne izgube v mirovanju kotla ter z dobro toplotno izo-
lacijo zunanjih sten kotla, s katero zmanj∏amo sevalne izgube
so izkoristki ∏e vi∏ji.

Nizkotemperaturni kotli
V primerjavi s klasi≠nimi visokotemperaturnimi kotli, pri kate-
rih je bila zaradi korozije omejena najni∫ja obratovalna tem-
peratura na 70°C, lahko nizkotemperaturni kotli varno obratu-
jejo tudi pri ni∫jih temperaturah ogrevalne vode. Posebna
konstrukcija kotla in izbrani materiali omogo≠ajo, da se tem-
peratura v kotlu drsno prilagaja potrebam, ki jih dolo≠ajo kli-
matske razmere. 

Kondenzacijski kotli 
izkori∏≠ajo temperaturo dimnih plinov do tak∏ne mere, da
vodna para v dimnih plinih kondenzira. Temperature dimnih
plinov na izstopu iz kotla so pri kondenzacijskih kotlih
bistveno ni∫je kot pri klasi≠nih toplovodnih kotlih, pribli∫no
50°C. Konstrukcija kotla je izvedena tako, da vro≠i dimni plini
potujejo preko prenosnika toplote, v katerem oddajajo toplo-
to povratnemu toku vode iz ogrevalnega sistema. 

PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

S plinskimi ogrevalnimi napravami lahko toplo sanitarno vodo
pripravljamo centralno za celoten objekt ali lokalno za
posamezne odjemnike oziroma izto≠na mesta. 

Preto≠ni grelniki 
Preto≠ni grelniki vode omogo≠ajo trenutno pripravo tople
vode na ∫eleno temperaturo. Temperaturo vode lahko nastav-
ljamo med 40 in 65°C, koli≠ina vode je omejena s toplotno
mo≠jo grelnika. Primerni so za oskrbovanje manj∏ega ∏tevila
izto≠nih mest. Name∏≠eni morajo biti blizu potro∏nikov, da so
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toplotne izgube zaradi razvoda ≠im manj∏e. Prednost preto≠ne
priprave je neomejena koli≠ina tople vode za ustrezno ∏tevilo
izto≠nih mest, ni∫ja cena grelnika ter majhne dimenzije.
Posebne izvedbe grelnikov lahko priklju≠imo na fasado, grel-
nike z odprto zgorevalno komoro pa moramo priklju≠iti na
dimnik. 

Akumulacijski grelniki 
Topla sanitarna voda se pripravlja na zalogo-akumulacijo.
Izbiramo lahko med akumulacijskimi grelniki razli≠nih mo≠i od
6-16kW in razli≠nih prostornin od 40-160 l ali ve≠, glede na
∫eleno koli≠ino tople vode. Njihova prednost je manj∏a naziv-
na mo≠ kot pri preto≠nih in kombiniranih grelnikih ter
mo∫nost priklju≠itve na ve≠je ∏tevilo izto≠nih mest.
Najpogostej∏a je izvedba z atmosferskim gorilnikom in
priklju≠kom na dimnik.

Kombinirani grelniki 
Omogo≠ajo isto≠asno ogrevanje prostorov in pripravo tople
vode. Toplo vodo lahko pripravljamo preto≠no ali akumu-
lacijsko. Pri kombiniranem grelniku z akumulacijsko pripravo
tople vode je vgrajen manj∏i akumulator od 45-80 l, v katerem
se pripravlja topla vodo neposredno ali posredno preko cevne-
ga prenosnika. Nazivne mo≠i kombiniranih grelnikov so med
15-25kW, temperaturo tople vode lahko nastavljamo med 30
in 60°C. Prednosti kombiniranega grelnika so ni∫ja cena glede
na to, da imamo v istem ohi∏ju kotel za ogrevanje in grelnik
vode, majhne dimenzije in potreben je samo en dimnik.

Slika 5: Ogrevanje in preto≠na priprava tople sanitarne vode s kom-
biniranim grelnikom

Specialni plinski kotel
Specialni plinski kotel uporabimo kot vir energije v sistemu za

centralno pripravo tople vode v hranilniku toplote. Ta je lahko
povezan s ∏e kak∏nim drugim virom energije. Na tr∫i∏≠u dobi-
mo hranilnike toplote razli≠nih prostornin, z enim ali dvema
izmenjevalcema ter dobro toplotno izolacijo, tako da so
toplotne izgube ≠im manj∏e.

Slika 6: Ogrevanje in akumulacijska priprava tople sanitarne vode s
kombiniranim grelnikom

VARNOSTNI UKREPI

Plin je po naravi brez vonja, zato mu umetno dodajajo nepri-
jeten vonj, po katerem ga lahko zaznamo, ≠e pride do uhaja-
nja plina. V primeru, da slutimo ali zaznamo, da plin kljub
vsem strogim varnostni zahtevam uhaja, moramo varnostno
ukrepati po naslednjem vrstnem redu:

• takoj ugasniti vse plamene,

• takoj odpreti vsa okna in vrata,

• takoj zapreti zaporni element pri plinomeru ali glavni 
zaporni element v hi∏i ali stanovanju,

• ne pri∫igati lu≠i, v∫igalic in v∫igalnikov,

• ne kaditi,

• ne vklapljati elektri≠nih stikal,

• ne uporabljati elektri≠nih naprav in telefona,

• takoj obvestiti de∫urno slu∫bo distribucijskega podjetja in po 
potrebi milico in gasilce.

Tudi ≠e vemo, kaj je vzrok uhajanju plina, motenj in napak na
plinski instalaciji in tro∏ilih ne odpravljajmo sami ali
nepoobla∏≠eni izvajalci, ampak prepustimo delo distributerju
plina ali usposobljenemu izvajalcu.
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