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1. Uvod

V tej brošuri predstavljamo sodobne tehnologije za
regulacijo centralnega ogrevanja, merjenje toplotne
energije ter delitev in obračun stroškov za ogrevanje v
stanovanjskih stavbah. Brošura je namenjena lastnikom in
najemnikom stanovanj v večstanovanjskih stavbah,
upravnikom ter strokovnjakom s področja projektiranja,
nadzora in izvajanja instalacij centralnega ogrevanja.
Izpostaviti želimo prednosti uvajanja učinkovitih tehnologij
ter obračuna stroškov po dejanski rabi energije za
ogrevanje.

Opisali bomo tehnologije ter njihove aplikacije v praksi,
predstavili pa bomo tudi nekatere enostavne ekonomske
izračune gospodarnosti in vračila investicije v tovrstne
ukrepe za učinkovitejšo rabo energije za ogrevanje.
Rezultate izvajanja predstavljenih ukrepov v praksi vam
bomo predstavili na nekaterih izvedenih pilotnih projektih
v Sloveniji. Brošura vključuje tudi seznam dobaviteljev
tovrstne opreme pri nas.

Uporabo opisanih tehnologij smo omejili predvsem na
obstoječe večstanovanjske stavbe, ki so priključene na
komunalni daljinski sistem ogrevanja, lokalni daljinski
sistem stanovanjskega naselja ali skupno kotlovnico v
stavbi. Posodabljanje sistemov ogrevanja daje sorazmerno
velike energijske prihranke ob sprejemljivi investiciji, pri
tem pa ima tudi pozitiven okoljevarstveni učinek. Pri
gradnji novih ogrevalnih sistemov je vključevanje sodobne
tehnologije bolj enostavno, investicijski stroški za tovrstne
tehnologije so manjši, oziroma se porazdelijo v celotni
investiciji gradnje stavbe.

1.1 Splošno
Raba energije v stavbi je odvisna od številnih dejavnikov
kot so npr. zunanji klimatski pogoji, gradbeno fizikalne
lastnosti stavbe, vrsta ogrevalnega sistema, bivalne navade
in odnos uporabnikov do samega objekta (redno
vzdrževanje, obnavljanje, itd.).

Rabo energije v stavbi lahko zmanjšamo z izvajanjem
različnih ukrepov, kot na primer z izboljšano toplotno
zaščito stavbe, vgradnjo sodobnega generatorja toplote z
visokim izkoristkom delovanja, izolacijo cevnih razvodov
ogrevanja, sodobno centralno regulacijo sistema ogrevanja,
učinkovitejšim načinom priprave tople vode... Z rednim ter
kakovostnim vzdrževanjem zagotovimo ekonomično
delovanje objekta in ogrevalnega sistema v celotni
življenjski dobi. Spreminjanje bivalnih navad in odnosa
stanovalcev do učinkovitejše rabe energije pa dosežemo z
stalnim, neodvisnim informiranjem in ugodnimi finančnimi
podporami, kot so brezobrestni krediti, državne subvencije
in podobno.

Na osnovi preučevanja večstanovanjskih stavb in odnosa
stanovalcev do učinkovitejše rabe energije (URE) v
Sloveniji lahko ugotovimo, da predstavljajo največji
energijsko varčevalni potencial neustrezno delujoča in
tehnološko zastarela regulacija, neustrezen način
obračunavanja stroškov za ogrevanje ter bivalne navade

stanovalcev, ki niso motivirani za učinkovitejšo rabo
energije.

Regulacijo sistemov ogrevanja lahko izboljšamo z
zamenjavo dotrajanih elementov oziroma z uporabo
sodobnih tehnologij. Z uvajanjem plačila stroškov
ogrevanja po dejanski rabi energije za ogrevanje pri
vsakem stanovanju, nadomestimo obstoječi pavšalni
obračun po m2, in tako odstranimo enega glavnih vzrokov
za nemotiviranost stanovalcev do URE. Sodobna
regulacijska ter merilna oprema ne prispeva samo k manjši
rabi energije, vpliva tudi na dvig bivalnega ugodja, varnost
in zanesljivost delovanja sistemov ter omogoča jasen ter
korekten obračun stroškov.

Ocenjujemo, da bi lahko z izvajanjem opisanih ukrepov
zmanjšali rabo energije oziroma stroške zanjo do 40 %. To
nam potrjujejo izvedeni primeri tako v tujini kot v
Sloveniji. V primerjavi z drugimi, investicijsko
zahtevnejšimi, ukrepi omogoča vpeljava oziroma
posodobitev načina merjenja in obračuna stroškov ter
regulacija ogrevanja največje prihranke energije ob
sorazmerno majhni investiciji, kar zagotavlja kratko
(ekonomsko zanimivo) vračilno dobo vloženih finančnih
sredstev.

Značilnost starejših ogrevalnih sistemov je, med
drugim, pavšalni obračun porabljene toplote za
ogrevanje in pripravo tople vode in uporaba
neučinkovitih regulacijskih tehnologij.

Uporaba sodobnih regulacijskih sistemov izboljšuje
delovanje sistemov ogrevanja in zagotavlja visoke letne
izkoristke. Sodobne tehnologije, kot so npr. kondenzacijski
kotli ter pri nas vse pogosteje uporabljani
nizkotemperaturni kotli, zahtevajo sodobne regulacijske
sisteme. Vsi pa vplivajo na manjšo rabo energije ter s tem
na manjše obremenjevanje okolja.

Uporaba mikroprocesorskih regulacijskih tehnologij
omogoča izvajanje vsestranskih regulacijskih procesov kot
so nadzor delovanja sistemov, izvajanje energetskega
knjigovodstva, stalno zbiranje in ocenjevanje podatkov o
delovanju sistema, stalno spremljanje delovanja ter na
osnovi pridobljenih podatkov pravočasno prilagajanje
spremembam. Poleg mikroprocesorskih se še vedno
uporabljajo tudi nekatere vrste analognih regulatorjev ter
merilnikov. Regulacijski sistemi in naprave za spremljanje
rabe energije so bistveni elementi sistemov ogrevanja in
priprave tople sanitarne vode. Njihove prednosti lahko
izkoristimo le, če so uporabljeni skupaj. Tako npr. v
primeru obračuna stroškov, ki ne temelji na dejanski rabi,
uporabnik ni motiviran za učinkovitejšo rabo energije, ki jo
sicer omogoča sodoben sistem regulacije. Po drugi strani pa
bo seveda sistem obračuna stroškov po dejanski porabi
ustrezen le, če ima uporabnik možnost regulirati porabo
toplote skladno s svojimi potrebami.

Ukrepe za izboljšanje ovoja zgradbe ali za posodobitev
ogrevalnega sistema je potrebno izvajati v povezavi z
ukrepi posodobitve sistema regulacije. Npr. izboljšana
toplotna zaščita objekta zahteva dobro reguliran ogrevalni
sistem, ki se bo lahko prilagodil zmanjšani potrebi po
toploti (na drugem temperaturnem nivoju). Tudi v primeru,
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ko posodobimo regulacijo v toplotno neustrezno
zaščitenem objektu in tako zagotovimo optimalno
delovanje sistema ogrevanja, omogočimo večje energijske
prihranke. Takšna posodobitev regulacijskega sistema pa je
obenem tudi prvi korak na poti kasnejše posodobitve
celotnega objekta, saj so doseženi prihranki stimulacija
tako v finančnem kot tudi psihološkem smislu. Za uporabo
sodobne regulacijske tehnologije moramo včasih spremeniti
ali posodobiti tudi ogrevala in kotle.

2. Regulacija ogrevalnih sistemov

Namen regulacije je vzdrževanje vrednosti željene oziroma
nastavljene fizikalne veličine na konstantni vrednosti
oziroma spreminjanje veličine v skladu z nastavljenim
programom.

V ogrevalnih sistemih sta ti fizikalni veličini običajno:
• temperatura zraka v prostoru,
• temperatura ogrevalnega medija.

2.1 Delovanje regulacijske zanke
Princip delovanja regulacijske zanke prikazuje naslednja
slika, kjer vlogo regulatorja izvaja ročno kar sam
uporabnik. Takemu načinu lahko rečemo ročna regulacija.

Shema 2-1: Regulacijska zanka z osebo v vlogi regulatorja

Uravnavanje toplotne oddaje ogrevala je potrebno izvajati
stalno, saj se stalno spreminja tudi potreba po dovedeni
toploti. Le ta pa je pogojena z vremenskimi razmerami ter
zahtevami uporabnika.

Primerneje in energijsko učinkovitejše je namesto ročnega
sistema regulacije uporabiti avtomatski sistem regulacije, ki
je predstavljen na naslednji sliki.

Shema 2-2: Toplotni tokovi v prostoru z
avtomatsko regulacijo ogrevanja

Oznake na shemi:
Q1 ... toplotne izgube prostora
Q2 ... toplotni dobitki zaradi sončnega sevanja

Q3 ... notranji toplotni dobitki
Q4 ... toplotna oddaja ogreval
CU ... regulacijska enota
T ... temperaturno tipalo
S ... nastavitev željene sobne temperature
M ... motorni pogon regulacijskega ventila

Količina potrebne toplote za ogrevanje prostora je določena
s toplotnimi izgubami prostora proti okolici in toplotnimi
dobitki v samem prostoru.

Toplotne izgube prostora so odvisne od razlike temperatur
zraka okolice ter zraka v prostoru in od sestave ovoja
stavbe. Toplotne izgube objekta so časovno odvisne, saj se
zaradi sprememb temperature zraka okolice nenehno
spreminjajo.

Toplotne dobitke v prostoru predstavljajo toplotni dobitki
zaradi sončnega sevanja in toplotni dobitki notranjih virov,
kot so razsvetljava, električne naprave, toplotna oddaja
oseb v prostoru...

Za primerno nastavitev položaja ventila, s katerim
poskušamo zagotoviti potrebno toploto za ogrevanje
prostora, je potrebna stalna primerjava med željeno oz.
nastavljeno in dejansko vrednostjo temperature zraka v
prostoru. To nalogo opravlja namesto človeka regulacijska
enota.

2.2 Pregled regulacijskih sistemov in
uporaba

 Za ogrevanje stanovanjskih stavb in pripravo tople
sanitarne vode uporabljamo v večjih naseljih najpogosteje
komunalne daljinske sisteme ogrevanja. V samostojnih
stanovanjskih stavbah zagotavljamo potrebno toploto s
pomočjo kotla.

V komunalnih sistemih daljinskega ogrevanja dobavitelj
toplote (javno komunalno podjetje ali upravljalec skupne
kotlovnice) regulira potrebne parametre centralno v
kotlovnici. Regulacija temperature ogrevalnega medija
poteka v odvisnosti od temperature zunanjega zraka.
Seveda s takšnim načinom regulacije ne moremo zagotoviti
parametrov, ki jih pogojujejo lokalne zahteve kot npr.
bivalne navade, zahteve uporabnikov, karakteristike
zgradbe (toplotna zaščita, akumulacija toplote) ter
mikroklima. Zato izvajamo centralno regulacijo ogrevanja
še v vsaki toplotni postaji v stavbi posebej. Tako
izpolnjujemo individualne zahteve stavbe in obenem
zmanjšujemo rabo energije. Tudi tu največkrat uporabljamo
regulacijo v odvisnosti od zunanje temperature in tako
zagotavljamo stalno temperaturo v prostorih stavbe.

V starejših objektih z lastno kotlovnico se še uporabljajo
ročni sistemi regulacije. Kakovost regulacije teh sistemov
je odvisna od pogostostnosti ročnega nastavljanja
regulacijskih elementov, ki jih izvaja upravljalec sistema.
Nadgradnja oziroma posodobitev takšnega sistema z
avtomatsko regulacijo zagotavlja ustreznejše delovanja
sistema in znantno zmanjša porabo goriva v kotlu.

Regulacija temperature v posameznih stanovanjskih
prostorih omogoča uporabniku, da prilagodi zahteve svojim
navadam in potrebam in si tako ustvari potrebno bivalno
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ugodje. Če so na ogrevalih vgrajeni ročni ventili je
natančno prilagajanje zahtevam po toploti praktično
nemogoče, bi moral uporabnik izvajati prilagajanje ventila
neprestano. Zato so ti ventili v mnogih primerih nastavljeni
tako, da zagotavljajo višjo temperaturo zraka v prostoru,
kot je zaželjeno. Ko prihaja do pregrevanja prostorov,
stanovalci enostavno znižujejo temperaturo zraka v
prostoru z odpiranjem oken.

Z vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov na ogrevala,
zagotovimo vzdrževanje željene temperature v prostoru.
Pregrevanje prostorov ni več mogoče, avtomatsko
delovanje ventilov pa omogoča izkoriščanje tudi toplotnih
dobitkov, ko le ti nastopajo. Tako dobimo izboljšane
bivalne pogoje in manjšo rabo energije za ogrevanje.

Obseg del in višina investicijskih sredstev, potrebnih za
izvedbo načrtovanih sanacijskih ukrepov, so odvisni od
obstoječega stanja sistema in vrste regulacijske opreme, ki
jo bomo vgradili. Večje kot so zahteve, večja sredstva so
potrebna, večji so prihranki energije, višje je bivalno
ugodje.

Pred vgrajevanjem centralne regulacije in termostatskih
ventilov moramo običajno izvesti tudi ukrep hidravličnega
uravnoteženja sistema. Samo v hidravlično uravnoteženem
sistemu je zagotovljeno, da bo vsako ogrevalo prejelo
potrebno količino ogrevalnega medija in tako primerno
ogrelo prostor.

Izvedba tega ukrepa je torej predpogoj za ustrezno
delovanje sistema regulacije ogrevalnega sistema, posredno
pa tudi prinaša energijske prihranke. Hidravlično
neuravnotežen sistem se kaže v neenakomerno ogreti
stavbi. Ogrevala, ki so bolj oddaljena od vira toplote
(kotlovnice, toplotne postaje) dobivajo manjšo količino
ogrevalnega medija zaradi uporov v cevnem omrežju in
tako ne zmorejo ogreti prostora na željeno temperaturo.
Znano je, da je pretok obratno sorazmeren z uporom. Da bi
zagotovil vsem stanovalcem zahtevan minimalni
temperaturni nivo (na primer 20°C) običajno upravljalec
povišuje temperaturo ogrevnega medija. Tako pride do
pregrevanja nekaterih stanovanj v stavbi. Z vgradnjo
ventilov za hidravlično uravnoteženje tlakov v cevno
omrežje zagotovimo, da vsako ogrevalo dobi toliko
ogrevne vode ustrezne temperature, kot jo v tistem ternutku
rabi za ogrevanje prostora. Višina prihranka energije zaradi
uravnoteženja sistema je odvisna od stopnje povišanja
nivoja temperature ogrevalnega medija zaradi
neuravnoteženosti sistema. Izkušnje kažejo, da so možni
prihranki energije oziroma stroškov zanjo do 20%.

Poleg regulacije ogrevanja je zelo pomembna in prevečkrat
prezrta tudi regulacija sistema centralne pripave tople
sanitarne vode. Pri regulaciji temperature sanitarne vode
uporabljamo regulacijske elemente s funkcijami
omejevanja temperature tople vode, prioritete delovanja in
časovne regulacije delovanja črpalke cirkulacijskega voda.

Sodobni sistemi za regulacijo ogrevanja ter priprave tople
vode s pomočjo kotla ali sistema daljinskega ogrevanja so
običajno združeni v eni regulacijski enoti. Takšna enota
shranjuje podatke o nastavljenih ogrevalnih krivuljah ter

ostalih nastavitvah, vsebuje programe časovnega delovanja
sistema, krmili vhodne krmilne elemente za signale tipal
(npr. temperaturnih tipal) ter izhodne krmilne elemente za
izvajanje nastavitev delovanja izvajalnih naprav (npr.
ventilov, črpalk, gorilnika).

Različni tipi sistemov regulacije ogrevalnih sistemov so
predstavljeni v tabeli 3-1.

Energijsko učinkovit sistem regulacije je sestavljen iz:
• centralne regulacije v kotlovnici ali toplotni postaji,
• lokalne regulacije na ogrevalih

3. Centralni sistemi regulacije
ogrevanja

Prednosti sistema centralne regulacije so:
• zmanjšanje toplotnih izgub razvodnega omrežja
• zagotavljanje učinkovitosti delovanja lokalne

regulacije na ogrevalih
• skrajšanje časa obratovanja ogrevalnega sistema glede

na zahteve uporabnika

Toplotne izgube razvodnega omrežja zmanjšamo z
znižanjem temperature medija v razvodih in toplotno
izolacijo cevi. Temperaturo ogrevalnega medija določa
regulacijska enota na podlagi dejanske potrebe po toploti.
Le ta je odvisna od temperature zraka okolice in toplotnih
karakteristik zgradbe. Odvisnost med temperaturo zraka
okolice ter pripadajočo temperaturo ogrevalnega medija
popisuje ogrevalna krivulja na naslednji sliki.

Shema 3-1: Primer poenostavljenih ogrevalnih krivulj

Ogrevalna krivulja upošteva specifične toplotne potrebe
objekta ter vrsto ogrevalnega sistema. Tak način
imenujemo tudi vremenska kompenzacija.

Prihranke energije za ogrevanje lahko dosežemo tudi z
znižanjem temperature zraka v prostoru na nižji
temperaturni nivo v obdobju, ko so potrebe po toploti
manjše, npr. v nočnem času. Nižji temperaturni nivo
dosežemo z znižanjem temperature ogrevalnega medija ali
z izklopom delovanja gorilnika na kotlu.

Centralna regulacija temperature dovodnega ogrevalnega
medija izboljšuje tudi učinkovitost delovanja lokalne
regulacije oziroma termostatskih ventilov. Takšna centralna
"predregulacija" temperature medija pomaga k
natančnejšem delovanju termostatskih ventilov na ogrevalu,
ker zmanjšuje delovno regulacijsko območje ventila.
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V centralno regulacijsko enoto so vgrajene vse naštete
osnovne funkcije. Poleg njih je mogoče dograditi tudi
dodatne funkcije, kot so kontrola delovanja obtočnih
črpalk, vklop dnevnih, tedenskih in vikend programov, ki
omogočajo dodatne možnosti za prihranek energije. V
primeru kontrole delovanja obtočne črpalke dosežemo tudi
manjšo porabo električne energije zaradi izklopa črpalke v
času, ko ni potrebe po ogrevanju.

Najpomembnejše funkcije regulacijske enote so:
• vremenska kompenzacija temperature ogrevalnega

medija oziroma njeno prilagajanje zunanjim
pogojem

• znižanje temperature ogrevalnega medija ali izklop
delovanja ogrevanja v času, ko ni potrebe po
dovodu toplote (npr. nočno znižanje)

V ogrevalnih sistemih vzdržujemo zahtevano temperaturo
medija na dva načina:

• Prvi način je da vzdržujemo stalno temperaturo vode v
kotlu, temperaturo ogrevalnega medija pa zagotovimo
s kontroliranim mešanjem hladnejše povratne vode s

toplejšo dovodno. Za vzdrževanje stalne temperature
vode v kotlu potrebujemo dodaten regulacijski krog, ki
vzdržuje temperaturo vode v kotlu s kontrolo delovanja
gorilnika.

• Pri drugem načinu prilagajamo temperaturo vode v
kotlu dejanski potrebi po toploti. To dosežemo s
kontrolo delovanja gorilnika, v odvisnosti od
sprememb zunanje temperature. Takšen način

omogoča znatne energijske prihranke, zahteva pa
vgradnjo nizkotemperaturnega kotla, ki lahko deluje
tudi v nižjih temperaturnih območjih. Temperatura
izstopnih dimnih plinov lahko pade tudi pod
temperaturo rosišča, kotel pa je zaščiten proti
korozivnem delovanju kondenzata dimnih plinov.
Letni izkoristek delovanja takšnega kotla je višji zaradi
manjših izgub zaradi mirovanja in izgub zaradi
prekinitev delovanja naprave.

V regulacijskih sistemih pri daljinskem ogrevanju
uporabljamo v toplotnih postajah regulacijske ventile za
regulacijo pretoka ogrevalnega medija. V Sloveniji
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področje uporabe

ročna regulacija - - - - - - - uporaba ni priporočljiva

ročna regulacija temperature ogrevalnega medija v
podpostaji ali kotlovnici,
termostatski radiatorski ventili

+ + - - - uporabno samo v manjših
sistemih, če je zagotovljeno
pogosto nastavljanje s strani
uporabnika

uravnavanje temperature dovodnega medija v
kotlovnici ali podpostaji glede na zunanjo
temperaturo,
pogoste nastavitve uporabnika

- - + + + uporabno samo, če se v primeru
toplotnih dobitkov bistveno ne
spremeni potreba po dovedeni
toploti

regulacija temperature medija v podpostaji ali
kotlovnici glede na temperaturo okolice, z
upoštevanjem sobne temperature,
ročni regulacijski ventili s pogostimi nastavitvami s
strani uporabnika

+ - + + + + priporočljivo za manjše sisteme,
kjer ni večjih razlik v potrebni
dovedeni toploti med
posameznimi prostori

regulacija temperature ogrevalnega medija v
podpostaji ali kotlovnici glede na temperaturo
okolice,
termostatski radiatorski ventili

+ + + + + + + priporočljivo kot standard za vse
stanovanjske objekte

regulacija temperature ogrevalnega medija v
podpost. ali kotlovnici glede na temperaturo okolice,
korekcija glede na temperaturo zraka v prostoru,
termostatski radiatorski ventili

+ + + + + + + + zelo kakovostna regulacija,
priporočljiva za vse stanovanjske
objekte

regulacija temperature ogrevalnega medija glede na
temperaturo zraka v prostoru,
termostatski radiatorski ventili

+ + + + + + + + priporočljivo samo za
individualne etažne sisteme
ogrevanja ter enodružinske hiše

+ + zelo dobro - zadovoljivo

+ dobro - - neustrezno
Tabela 3-1: Primerjava regulacijskih sistemov ogrevanja v stanovanjskih zgradbah
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uporabljamo v večini toplotnih podpostaj indirektne načine
priključevanja. To pomeni, da je med sistem daljinskega
ogrevanja in sistem ogrevanja stavbe vgrajen toplotni
izmenjevalnik.

3.1 Centralna regulacija v sistemih z lastno
kotlovnico

V naslednjih poglavjih so predstavljeni osnovni
regulacijski sistemi, ki so primerni tako za vgradnjo v nove
stavbe kot za posodobitev obstoječih sistemov.

1.1.1 Regulacija temperature dovoda v
odvisnosti od temperature prostora

Centralna regulacija temperature dovodnega medija poteka
v odvisnosti od temperature referenčnega prostora.

3.1.1.1 Regulacija delovanja gorilnika

Shema 3-1: Regulacija delovanja gorilnika v odvisnosti od
temperature referenčnega prostora

Oznake v shemah:
CU ... centralna regulacijska enota
S ... nastavitev željene temperature
T ... temperaturno tipalo
M ... motor mešalnega ventila
P ... obtočna črpalka
ti ... temperatura zraka v prostoru
to ... temperatura zraka okolice
td ... temperatura medija v dovodu

Način delovanja

Centralna regulacija temperature medija v dovodu se izvaja
glede na potrebe po toploti referenčnega prostora,
najpogosteje dnevne sobe. Sobni termostat vklaplja in
izklaplja gorilnik glede na zaznano temperaturo zraka v
prostoru in nastavljeno (željeno) temperaturo. V takšnem
sistemu regulacije so vsi prostori ogrevani glede na
temperaturo v referenčnem prostoru.

Na posamezna ogrevala ostalih prostorov je smiselno
vgraditi termostatske ventile, ki vzdržujejo nastavljeno
temperaturo v posameznih prostorih. Zato izberemo za
referenčni prostor tistega, ki lahko z vidika temperaturnih
razmer predstavlja večino ogrevanih prostorov v stavbi.

V primeru, prikazanem na skici, se temperatura vode v
kotlu giblje med 40 in 75°C in je enaka temperaturi
ogrevalnega medija.

Primernost uporabe sistema

Takšen preprost sistem regulacije je uporaben v ogrevalnih
sistemih manjših enodružinskih hiš ter etažnih ogrevanjih
posameznih stanovanj.

V etažnih ogrevalnih sistemih je sistem največkrat prigrajen
k plinskemu stenskemu kombiniranem kotlu, ki poleg
ogrevanja lahko pripravlja tudi toplo sanitarno vodo.

V ogrevalnih sistemih večjih enodružinskih hiš je tak način
regulacije s pomočjo gorilnika primerno uporabiti samo pri
nizkotemperaturnih kotlih, ki nimajo omejitve spodnje
temperature vode.

3.1.1.2 Regulacija s pomočjo mešalnega ventila

Shema 3-1: Regulacija delovanja mešalnega ventila v odvisnosti od
sobne temperature

Način delovanja

Centralna regulacija temperature ogrevalnega medija v
dovodu se izvaja glede na temperaturo zraka v referenčnem
prostoru.

Regulacijska enota daje signal motornemu pogonu
mešalnega ventila, ki zavzame tako lego, da zagotovi
primerno temperaturo ogrevalnega medija glede na
temperaturo zraka v referenčnem prostoru. Kotel ima
samostojno kotlovsko regulacijo, ki s kontrolo delovanja
gorilnika zagotavlja konstantno temperaturo vode v kotlu,
npr. 75°C.

Primernost uporabe sistema

Sistem regulacije je primeren za uporabo v ogrevalnih
sistemih enodružinskih hiš ter etažnih sistemih ogrevanja,
kjer je vgrajen klasični toplovodni kotel z omejitvijo
spodnje temperature delovanja (preprečevanje korozije).
Temperatura kotlovske vode je stalna in jo uravnava
dodatna regulacijska zanka.

3.1.2 Regulacija temperature dovoda v
odvisnosti od zunanje temperature

Centralna regulacija temperature ogrevalnega medija v
dovodu se izvaja v odvisnosti od zunanje temperature
zraka.



6

Takšen sistem najpogosteje dopolnjuje vgradnja
radiatorskih termostatskih ventilov. Tako dosežemo visoko
stopnjo bivalnega udobja, učinkovitejšo rabo energije in
večjo ekonomsko učinkovitost delovanja ogrevalnega
sistema.

3.1.2.1 Regulacija delovanja gorilnika

Shema 3-1: Regulacija delovanja gorilnika v odvisnosti od
zunanje temperature

Način delovanja

S tem načinom regulacije dosežemo temperaturo
ogrevalnega medija v dovodu s pomočjo regulacije
delovanja gorilnika. Temperatura medija v dovodu je enaka
temperaturi vode v kotlu in se najpogosteje giblje v
območju med 40 in 75°C.

Temperaturo medija v dovodu določa regulacijska enota s
pomočjo ogrevalne krivulje, ki upošteva tako temperaturo
okolice, kot tudi toplotne karakteristike zgradbe.

Primernost uporabe sistema

Sistem z regulacijo delovanja gorilnika lahko uporabimo za
ogrevanje enodružinskih in večdružinskih hiš, kjer je v
sistem vgrajen nizkotemperaturni kotel, ki nima omejitve
spodnje temperature delovanja.

S takšnim sodobnim sistemom regulacije lahko dosežemo
znatne prihranke energije in tako znižamo stroške zanjo.

3.1.2.2 Regulacija s pomočjo mešalnega ventila

Shema 3-1: Regulacija s pomočjo mešalnega ventila v odvisnosti od
 zunanje temperature

Način delovanja

Centralna regulacija temperature ogrevalnega medija v
dovodu se izvaja glede na temperaturo zraka v okolici
stavbe.

Regulacijska enota vpliva na motorni pogon mešalnega
ventila, ki zavzame tako lego, da zagotovi primerno
temperaturo ogrevalnega medija glede na temperaturo
zunanjega zraka. Kotel ima samostojno kotlovsko
regulacijo, ki s kontrolo delovanja gorilnika zagotavlja
konstantno temperaturo vode v kotlu npr. 75°C.

Primernost uporabe sistema

Sistem regulacije je primeren za uporabo v ogrevalnih
sistemih enodružinskih hiš ter etažnih sistemih ogrevanja,
kjer je vgrajen klasični toplovodni kotel z omejitvijo
spodnje temperature delovanja (preprečevanje korozije).
Temperatura kotlovske vode je stalna in jo uravnava
dodatna kotlovska regulacijska zanka.

3.1.3 Regulacija temperature dovoda v
odvisnosti od zunanje temperature s
korekcijo glede na temperaturo zraka v
prostoru

Takšen sistem centralne regulacije združuje funkcije ter
prednosti obeh prej opisanih sistemov.

Način delovanja

Temperaturo ogrevalnega medija v dovodu uravnava
regulacijska enota z uporabo ogrevalne krivulje glede na
temperaturo okoliškega zraka. Korekcija dobljene
temperature poteka s pomočjo temperature zraka v
referenčnem prostoru, ki tako zagotavlja, da se ogrevalna
krivulja prilagodi dejanskim potrebam stavbe.

V sistem lahko vgradimo tako regulacijo delovanja
gorilnika, kot regulacijo z delovanjem mešalnega ventila.

Primernost uporabe sistema

Takšen sodoben sistem regulacije uporabljamo v objektih z
večjimi nihanji pri ogrevanju. To so objekti, ki zaradi svoje
konstrukcije (primer velikih okenskih površin) ali zaradi
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namembnost stavbe (primer šolskih stavb) dobijo veliko
notranjih toplotnih dobitkov (sončno sevanje, ljudje,...).
Pomembna je izbira referenčnega prostora, saj na podlagi
zaznane temperature v tem prostoru, reguliramo ogrevanje
preostalih prostorov.

Shema 3-1: Regulacija delovanja gorilnika v odvisnosti od zunanje
temperature z dodano korekcijo glede na sobno temperaturo

3.2 Centralna regulacija v toplotnih
podpostajah daljinskega sistema
ogrevanja

Regulacijska enota sistema centralne regulacije deluje po
istem principu kot prej opisani sistem centralne regulacije
temperature medija v dovodu v odvisnosti od temperature
okoliškega zraka, le da sistemi uporabljajo drugačne
izvršilne elemente.

3.2.1 Direktni sistemi
V toplotnih podpostajah z direktnim pretokom ogrevalnega
medija, je medij v primarnem (daljinski tokokrog) ter
sekundarnem (ogrevalni tokokrog) tokokrogu enak.
Kakovost ogrevalnega medija je lahko nizka saj je v celoti
odvisna od sistema daljinskega ogrevanja. Slaba kakovost
pa lahko negativno vpliva na elemente sistema, kot so npr.
ventili. Prihaja do zamašitev zaradi del na zunanji mreži, do
korozij itd.

Ti sistemi se v Sloveniji skoraj ne uporabljajo več. Ob
rekonstrukciji starih direktnih sistemov je obvezno preiti na
indirektne sisteme.

3.2.1.1 Uporaba regulacijskega ventila

Shema 3-1: Regulacija delovanja ventila v toplotni podpostaji v odvisnosti
od zunanje temperature

Način delovanja

V tem primeru dosežemo ustrezno temperaturo ogrevalnega
medija v dovodu sekundarnega tokokroga s pomočjo
regulacije pretoka medija v primarnem tokokrogu. Pretok
medija v sekundarnem delu pa je konstanten. Ustrezno
temperaturo v dovodu sekundarnega dela določi enota na
podlagi zaznane zunanje temperature ter ogrevalne krivulje.

Pretok medija v primarnem delu uravnava regulacijska
enota s kontrolo odpiranja ter zapiranja regulacijskega
ventila. Če je temperatura medija v sekundarnem delu
prenizka, ventil pretok medija poveča, če pa je previsoka,
pretok zmanjša. Ko doseže ustrezno temperaturo, ventil
zadrži svojo lego. V njej ostane vse do naslednje
spremembe temperature zraka okolice.

Primernost uporabe sistema, pripombe

Sistem je možno uporabiti v direktnih toplotnih postajah
sistema daljinskega ogrevanja pri vseh tipih stavb.
Instalacije v podpostaji so dokaj preposte in poceni.
Nevarnost poškodb internih instalacij zaradi vdora visokega
tlaka v zunanjem omrežju ob odpovedi regulatorja tlaka je
velika.

3.2.2 Indirektni sistemi
V teh sistemih sta medija primarnega (daljinski sistem) ter
sekundarnega (interna instalacija stavbe) dela ločena, saj
prenos toplote poteka samo preko toplotnega
izmenjevalnika. Kakovost medija v sekundarnem delu je
torej neodvisna od dobavitelja toplote.

Način delovanja

Sistem regulira temperaturo medija v dovodu sekundarnega
dela v odvisnosti od zunanje temperature. To zagotavlja s
pomočjo uporabe regulacijskega ventila, s katerim prilagaja
pretok medija v primarnem delu.
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Shema 3-1: Regulacija delovanja dušilnega ventila v toplotni podpostaji v
odvisnosti od zunanje temperature

Primernost uporabe sistema

Sistem je možno uporabiti v toplotnih postajah
komunalnega daljinskega ogrevanja pri vseh tipih stavb. V
sekundarnem delu je potrebna obtočna črpalka, ki ima
frekvenčno regulacijo števila obratov. S tem dosežemo
uravnavanje delovanja črpalke glede na dejanske potrebe
po toploti. S tako črpalko lahko precej prihranimo tudi pri
električni energiji za pogon črpalke.

4. Lokalna regulacija

Z lokalno regulacijo temperature v vsakem prostoru
posebej odpravljamo pomankljivost sistema centralne
regulacije, ki ne more upoštevati zahtev in nihanj količine
potrebne toplote za ogrevanje za vsak prostor posebej.

Prednosti sistema lokalne regulacije so:
• možnost izkoriščanja toplotnih dobitkov,
• upoštevajo se tudi individualne zahteve uporabnikov.
Naloga lokalne regulacije je vzdrževanje temperature zraka
v prostoru na željeni vrednosti.

Obstajata dve možnosti izvedbe lokalne regulacije ogreval.
To sta uporaba ročnih ventilov ter uporaba radiatorskih
termostatskih ventilov. Oboji so nameščeni na dovodnem
priključku ogrevala, kjer je njihova naloga prilagajanje
dotoka ogrevalnega medija v ogrevalo in s tem količine
dovedene toplote.

Z uporabo radiatorskih termostatskih ventilov je možno
avtomatsko izkoriščati tudi notranje toplotne vire, npr.
oddajo toplote oseb v prostoru, razsvetljave, električnih
aparatov ter zunanjih toplotnih virov, npr. dobitkov
zaradi sončnega sevanja.

Z ročnimi ventili bi lahko izkoriščali toplotne dobitke samo
v primeru neprestanega nastavljanja položaja ročice v
ustrezno lego, kar v praksi ne moremo zagotoviti. Kakovost
tovrstne regulacije je zelo nizka, učinkovito izkoriščanje
energijskih prihrankov je v takšnih razmerah skoraj
nemogoče.

Avtomatsko delovanje termostatskih ventilov omogoča
prihranke energije na račun izkoriščanja toplotnih dobitkov
in zmanjšanega pregrevanja prostorov. Kakovost bivalnega

ugodja se bistveno izboljša, saj posamezni stanovalci lahko
prilagajajo temperaturo zraka v prostoru individualno.

Izkušnje pri vgrajevanju termostatskih ventilov v Evropski
uniji in tudi v Sloveniji kažejo, da je mogoče z ukrepom
prihraniti do 15% energije za ogrevanje objektov. Prihranki
so še večji v primeru, če je stopnja neustreznosti sistema
pred posodobitvijo večja, npr. na račun (ne)uporabe ročnih
ventilov nastopa pregrevanje prostorov, ki ga stanovalci
odpravljajo z odpiranjem oken.

Pri posodabljanju ogreval z vgradnjo predvsem novih
termostatskih radiatorskih ventilov je potrebno upoštevati
tudi zasnovo in stanje obstoječega sistema razvodov
ogrevanja.

4.1 Lokalna regulacija v dvocevnem
sistemu ogrevanja

V dvocevne sisteme ogrevanja vgrajujemo termostatskie
ventile namesto ročnih radiatorskih ventilov, kot je
prikazano na sliki.

Shema 4-1: Ogrevala v dvocevnem sistemu ogrevanja

Pri ogrevalih, ki na povratnem vodu niso imeli vgrajenega
zapornega ventila, priporočamo njihovo vgradnjo. Zaporni
ventil ima lahko tudi funkcijo prednastavitve tlaka,
potrebnega, da ogrevalo dobi ustrezno količino vode za
ogrevanje. Praviloma vgrajujemo termostatske ventile z
možnostjo prednastavitve tlačnega padca. Vreguliranje
ogrevala v cevni razvod poteka praviloma na vsakem
ogrevalu v ogrevalnem sistemu. Slaba stran termostatiranja
v dvocevnih sistemih je, da je pri nastavljeni vrednosti, ko
je ventil zaprt, pretok skozi ogrevalo enak nič. Da bi
povečali energijsko učinkovitost in preprečili poškodbe
obtočne črpalke, vgrajujemo v dvocevni sistem črpalke s
frekvenčno regulacijo števila obratov ali pa pretočne
ventile, ki zagotavljajo minimalni pretok in stalne tlačne
razmere v vertikalnih dvižnih vodih.

4.2 Lokalna regulacija v enocevnem
sistemu ogrevanja

V Sloveniji so se uveljavili zankasti horizontalni enocevni
sistemi ogrevanja. Ena ali več zank je povezanih tako, da
ogreva zaključeno stanovanjsko enoto. Ogrevala so vezana
zaporedno, preko specialnih ventilov, na cevni razvod iz
mehkih bakrenih, jeklenih ali plastičnih (polipropilenskih,
polibutenskih) cevi, ki so položene v tlak. Radiatorski
ventili so po funkciji podobni mešalnim ventilom, saj del
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vode prepuščajo v ogrevalo, del pa mimo. Če so vsi ventili
v zaprtem položaju je pretok skozi cevno mrežo še vedno
100%. Regulacija tlaka v takih zankah je izvedena na
regulacijskem ventilu na povratni cevi zanke. Termostatski
ventili zapirajo pretok skozi ogrevalo in tako regulirajo
temperaturo v prostoru. Ker je pretok ogrevne vode skozi
sistem konstanten, ni potrebno vgrajevati posebnih črpalk
ali pretočnih ventilov.

Shema 4-1: Ogrevala v enocevnem sistemu ogrevanja

5. Regulacija priprave tople vode

V tej publikaciji obravnavamo tudi centralne sisteme za
pripravo tople vode, ki so vezani na toplotno postajo ali
kotel. Regulacijo sistema priprave tople vode izvajamo
največkrat skupaj s sistemom centralnega ogrevanja v eni
centralni regulacijski enoti.

Opisani načini regulacije se nanašajo na sisteme priprave
tople vode na akumulacijski in pretočni način. V obeh
primerih je tokokrog sistema priprave tople vode ločen od
tokokroga sistema ogrevanja, toplota potrebna za
segrevanje vode pa na njo prehaja s pomočjo toplotnega
izmenjevalnika.

Pretočni sistemi priprave tople vode so običajno cenejši,
zahtevajo pa večjo toplotno moč podpostaje ali
toplovodnega kotla. Akumulacijski sistemi z večjim
centralnim hranilnikom tople vode (bojlerjem) se pri nas
največkrat uporabljajo. So nekoliko dražji, vendar
omogočajo pripravo tople vode na zalogo, kar lahko
opravimo tudi tako, da za določen čas izklopimo ogrevanje.

5.1 Priprava tople vode s pomočjo
toplovodnega kotla

Običajno poteka priprava tople vode s pomočjo kotla, ki ga
uporabljamo tudi za centralno ogrevanje objekta.

Regulacija mora glede na zahteve pri pripravi tople vode
zagotavljati naslednje:
• regulacijo prioritete za pripravo tople vode,
• regulacijo temperature tople vode v hranilniku toplote

(npr. 60°C),
• regulacijo napajalne črpalke,
• časovno regulacijo delovanja črpalke cirkulacijskega

voda.

Shema 5-1: Centralna priprava tople vode s pomočjo kotla ter hranilnika
toplote

Kadar mora sistem pripraviti večjo količino tople vode, da
regulacija sistema prioriteto dobavi toplote v sistem
priprave tople vode. Takrat sistem izklopi delovanje
obtočne črpalke ogrevalnega sistema, ter vklopi črpalko, ki
z ogrevalnim medijem napaja hranilnik tople vode. V času
priprave tople vode ogrevala v prostorih ne prejemajo
zadostne količine toplote. Do nihanj v temperaturi zraka
prostorov v tem krajšem obdobju ne prihaja, saj je v
objektu akumulirana zadostna količina toplote.

Temperatura pripravljene tople vode v hranilniku toplote ne
sme presegati 60°C. Pri višjih temperaturah se namreč
intenzivno izloča apnenec v obliki vodnega kamna, kar
močno poslabšuje prehod tolote. Močno pa se povečajo
tudi toplotne izgube hranilnika tople vode v okolico.
Priporočljiva temperatura za pripravo tople vode je 55oC.
Sistem regulacije mora omogočati tudi kratkotrajen,
občasen (tedenski) dvig temperature zaradi varovanja
sistema pred pojavom bakterije legionele.

Da bi lahko zagotovili na vsakem odjemnem mestu toplo
vodo, je v sistem v običajno vgrajena cirkulacijska črpalka,
ki zagotavlja stalno kroženje tople vode, zaradi česar
nastajajo občutne toplotne izgube. V nočnem času, ko
porabe tople vode praktično ni, stikalna ura izklopi črpalko
cirkulacijskega voda in tako zmanjša toplotne izgube in
porabo električne energije.

5.2 Priprava tople vode s sistemom
daljinskega ogrevanja

Potrebno toploto za sistem priprave tople vode lahko,
namesto kotla, dobavlja tudi komunalni sistem daljinskega
ogrevanja. Za uravnavanje temperature pripravljene vode
uporabljamo namesto črpalke mešalni ventil ali regulacijski
ventil pretoka medija v primarnem tokokrogu.

Sistema priprave tople vode ter ogrevanja sta vezana
zaporedno. Če je sistem priprave tople vode vezan pred
sistemom ogrevanja ima prioriteto priprava tople vode. V
nasprotnem primeru prioriteto priprave tople vode
dosežemo z izklopom obtočne črpalke sistema ogrevanja.



10

Shema 5-1: Centralna priprava tople vode v pretočnem načinu
s pomočjo toplotne podpostaje

6. Merjenje toplotne energije

6.1 Merjenje in obračun stroškov po
dejanski rabi

Izvajanje merjenja ter obračun energije po dejanski porabi
toplotne energije za ogrevanje motivira stanovalce, da
rabijo energijo učinkovito ter gospodarno.

Rezultati izvajanja tega ukrepa v evropskih državah kažejo,
da je mogoče zmanjšati stroške za ogrevanje, oziroma
zmanjšati rabo energije za približno 15 % v primerjavi z
objekti, kjer se stroški za toplotno energijo obračunavajo na
m2 ogrevane površine.

Nekatere zahodno evropske države, npr. Nemčija in
Avstrija, imajo zakone ki predpisujejo, da morajo
stanovalci plačevati stroške za ogrevanje po dejansko
izmerjeni rabi. V Franciji velja takšen zakon za objekte,
zgrajene po letu 1985. Na Nizozemskem ter na Danskem pa
velja samo priporočilo za uporabo sistema merjenja in
obračuna stroškov po dejanski rabi. Tudi Evropska
skupnost je sprejela Priporočila za uvajanje merjenja in
obračuna stroškov za ogrevanje po dejanski rabi.

V splošnem sestavljajo učinkovit sistem obračuna stroškov
po dejanski rabi naslednji elementi:
• merjenje skupne porabe toplotne energije za celoten

objekt,
• določitev deleža vsakega stanovanja,
• merjenje porabe tople vode za vsako stanovanje,
• metodologija ugotavljanja deležev ter obračun.

Osnova za izvedbo obračuna stroškov za dobavljeno
energijo je merjenje količine te energije. Količino
porabljene toplotne energije za posamezen objekt ali
skupino objektov merimo z merilniki toplotne energije ali
kalorimetri. Tak način ugotavljanja količine je uporabljen
večinoma v komunalnih daljinskih sistemih ogrevanja in v
lokalnih toplovodnih omrežjih, kjer iz skupne kotlovnice
napajamo več stavb. V objektih z lastno kotlovnico je lahko
osnova za obračun količina porabljenega goriva.

6.2 Merilniki toplotne energije
Merilnik toplotne energije ali kalorimeter je instrument, ki
omogoča merjenje toplote na osnovi stalnega merjenja
pretoka ogrevalnega medija in temperaturne razlike na
dovodnem ter povratnem vodu. Na osnovi teh merjenih
vrednosti števec avtomatično beleži rabo skozi vse
ogrevalno obdobje. Rezultate odčitavamo v enotah MWh,
kWh, MJ, GJ itd.

Napravo vgradimo v toplotni postaji stavbe v povratni vod
daljinskega ogrevanja. Odčitek naprave tako kaže skupno
porabo toplote za ogrevanje celega objekta.

Slika 6-1: Shema merilnika toplotne energije

Z rednimi kontrolnimi pregledi naprave zagotavljamo
točnost meritev in pravilnost rezultatov. Po slovenski
veljavni zakonodaji mora biti merilnik toplotne energije
pregledan in overjen vsaka 3 leta (Odredba o rokih, v
katerih se redno overjajo merila Ur.l. RS št 61/98).

6.3 Vodovodni števci
Količino toplotne energije, potrebne za pripravo tople
sanitarne vode, običajno določamo z merjenjem količine
porabljene tople vode. Vgradnja temperaturnih tipal ni
potrebna, saj sta temperaturi tople in hladne vode praktično
konstantni. Merjenje toplote z merilnikom toplotne energije
je izvedeno redkeje v toplotni postaji, s čimer ugotovimo
količino toplote, ki jo daljinski sistem dobavlja za centralno
pripravo tople vode.

Za merjenje količine porabljene vode uporabljamo vodne
števce, ki lahko merijo količino porabljene tople vode za
posamezno stanovanje ali skupno porabo tople vode v
toplotni postaji ali kotlovnici. V primeru, ko merimo
količino tople vode v centralnem sistemu priprave tople
vode, ki vključuje cirkulacijski vod, uporabljamo za
merjenje količine porabljene tople vode vodni števec, ki je
vgrajen na dovodu hladne vode v akumulator tople
sanitarne vode.

Tudi vodomerne števce je potrebno redno overjati in sicer
skladno z Odredbo o rokih , v katerih se redno overjajo
merila (Ur.l. RS št 61/98). Vodomere za toplo vodo in
vodomere za hladno vodo nad 10 m3/h overimo vsaka tri
leta, vodomere za hladno vodo do 10 m3/h pa vsakih pet let.
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7. Delitev stroškov po dejanski rabi

V večini obstoječih večstanovanjskih objektov način
izvedbe ogrevanja ni primeren za individualno merjenje
porabljene toplote vsakega stanovanja z merilnikom
toplotne energije. Merjenje toplotne energije z merilnikom
toplotne energije (imenovano tudi absolutno merjenje), se v
praksi ni pokazalo za ustrezno. Zaradi različnih toplotnih
obremenitev stanovanj, do katerih prihaja zaradi razlik v
položaju stanovanj v stavbi (pritličje, zadnje nadstropje,
zunanji rob stavbe, sredina) in zaradi različne orientacije
stanovanj (sever, jug), so stroški po dejanski porabi
toplotne energije lahko zelo različni, nanje pa uporabnik ne
more vplivati. Zato se uporabljajo različne metodologije in
naprave, ki jih imenujemo s skupnim imenom delitev
stroškov ogrevanja in delilniki. Z ustrezno metodo
obračuna in uporabe delilnikov stroškov za ogrevanje lahko
določimo deleže posameznega stanovanja v skupnem
strošku za ogrevanje stavbe.

7.1 Delilniki stroškov
Delilnike stroškov uporabljamo za določevanje deležev
posameznih stanovanj v skupnem strošku za ogrevanje
stavbe samo v primeru, ko poteka merjenje celotne porabe
toplotne energije za ogrevanje stavbe z merilnikom toplotne
energije brez prekinitev oziroma če so znani podatki o rabi
goriva.

V tem sistemu merjenja morajo biti vsa ogrevala v stavbi
opremljena z delilniki, ki beležijo individualno porabo
toplote posameznega ogrevala. Iz odčitkov nato določimo
deleže posameznih ogreval v skupnem strošku. Tu ima,
poleg metodologije za obračun, posebno vlogo skupni
dogovorjeni obračunski ključ. Za uveljavitev tega ključa se
mora, po slovenski stanovanjski zakonodaji, z njim strinjati
več kot polovica stanovalcev v večstanovanjskem objektu.

7.1.1 Izhlapilniki
So vrsta delilnikov stroškov ogrevanja, ki delujejo na
osnovi merjenja količine izhlapele količine, ki iz ampule
izhlapeva v odvisnosti od površinske temperature ogrevala.

Slika 7-1: Izhlapilni delilnik stroškov ogrevanja

Naprava je sestavljena iz kovinskega hrbta z odlično
toplotno prevodnostjo, plastičnega ohišja in steklene cevke
(ampule) s tekočino. Vgrajujemo jo na grelno telo, skladno

z navodili proizvajalca. Ampulo s tekočino zamenjamo
vsako leto ob koncu ogrevalne sezone, zato je mogoč samo
letni obračun stroška.

7.1.2 Elektronski delilniki
Elektronski delilniki stroškov ogrevanja so napravice, ki
merijo temperaturo površine ogrevala in temperaturo zraka
v prostoru s pomočjo ustrezne elektronike. Običajno jih
poganja baterija z življensko dobo 10 let. Po tem času je
potrebno celotno napravico zamenjati z novo. Elektronski
delilniki stroškov omogočajo pod določenimi pogoji tudi
izvajanje mesečnega obračunavanja stroškov.

Slika 7-1: Elektronski delilnik stroškov ogrevanja

7.1.3 Sodobni elektronski delilniki
Ker v večin držav zakonodaja uvaja tudi nedotakljivost
stanovanja, se pri odčitavanju delilnikov po ogrevalih
pojavi problem vstopa v stanovanje porabnika. Da bi se
temu problemu izognili so proizvajalcit razvili sistem
elektronskih delilnikov stroškov, kjer je mogoče odčitavati
vrednosti z delilnikov in števcev za toplo in hladno vodo s
pomočjo radijskih oddajnikov kratkega dosega. Ti sistemi
so poznani pod imenom "Funk system". Pri odčitavanju ni
potrebno, da je uporabnik prisoten. Odčitovalcu ni treba
vstopiti v stanovanje, saj je zbirna enota za shranjevanje
podatkov nameščena na skupnem stopnišču ali hodniku.

Slika 7-1: Sistem s sodobnimi elektronskimi delilniki
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7.1.4 Delilniki na osnovi merilnikov toplotne
energije

Tudi merilnik toplotne energije lahko uporabljamo kot
delilnik stroškov za ogrevanje in sicer kadar želimo zajeti
posamezno stanovanje kot celoto. Zato morajo biti
instalacije primerno prilagojene. Merilnik vgradimo v
ogrevalno zanko enocevnega horizontalnega sistema
ogrevanja, kjer meri količino pretočenega ogrevalnega
medija ter temperaturo dovoda in povratka.

Elektronska enota naprave ne meri porabljene toplotne
energije v fizikalnih enotah ampak v relativnih enotah kot
na primer VDT. Enota je odvisna od metode obračuna ter
načina razdelitve in jo pri obračunu množimo s tako
imenovanim korekcijskim faktorjem, na primer TKS. Ta
energijsko izenačuje stanovanja med seboj tako, da velja
princip delitve stroškov "Enako veliko stanovanje, ki
doseže enako srednjo temparaturo zraka v stanovanju, plača
enak strošek za ogrevanje, ne glede na položaj stanovanja v
stavbi". To pomeni, da stanovanje locirano na zunanjem
obodu, na vrhu ali v pritličju stavbe, na severni ali južni
strani stavbe plača enak strošek kot stanovanje v sredini
stavbe. Seveda to velja za enako veliko stanovanje in z
enako temperaturo zraka v stanovanju.

Merilniki toplotne energije nudijo porabnikom poleg
možnosti razdeljevanja stroškov tudi vlogo izobraževalnega
inštrumenta. Pri kontroli vreguliranosti ter delovanja
inštalacij lahko pokažejo na vrsto nepravilnosti tako
izvajalcev inštalacij pri izvajanju kot tudi uporabnikov pri
uporabi. S stalno kontrolo porabe na merilnikih ter
spreminjanjem svojih bivalnih navad lahko uporabniki sami
kontrolirajo učinkovitost rabe energije in preverjajo učinke
ukrepov, ki jih izvajajo, da bi zmanjšali porabo toplotne
energije za ogrevanje.

Prednost takega načina delitve stroškov je v mesečnem
odčitavanju podatkov na enem mestu in izven stanovanja,
kar zelo zmanjša stroške za odčitavanje.

Slika 7-1: Delilnik stroškov ogrevanja na pricipu
merilnika toplotne energije

8. Metode obračuna

Stroški, ki nastajajo ob proizvodnji toplotne energije v
skupni kotlovnici ali v podpostaji se delijo na stalne stroške
in spremenljive stroške.

Stalni stroški so:
• tekoče vzdrževanje naprav,
• redno letno vzdrževanje naprav,
• stroški kurjača,
• amortizacijski stroški,
• strošek prispevka za priključno moč itd.

Spremenljivi stroški so:
• gorivo ali strošek za energijo po merilniku toplotne

energije dobavitelja energije,
• elektrika za pogon črpalk, gorilnikov itd,
• voda itd,
• delno tekoče vzdrževanje.

Stalne stroške si stanovalci lahko delijo v stalnem znesku
skozi celo leto na osnovi priključne moči ali po skupno
dogovorjenem ključu (ogrevana površina, ogrevana
prostornina itd.). Ti stroški namreč niso odvisni od
obratovanja kotlovnice ali podpostaje in uporabnik nanje
skoraj ne more vplivati.
Na gibljive stroške pa stanovalec lahko močno vpliva s
svojim obnašanjem pri porabi toplotne energije in z rednim
vzdrževanjem svojih ogrevalnih naprav.

Poraba toplotne energije za ogrevanje je močno odvisna od:
•  oblike prostorov (bivalne enote),
•  velikosti prostorov,
•  njihovega položaja glede na strani neba,
•  položaja prostorov v objektu (pritličje, podstrešje itd).

Z uporabo zgoraj opisanih naprav lahko posameznim
stanovanjem objekta določimo njihov delež v skupnem
strošku za ogrevanje stavbe.
Skupni strošek za porabljeno toploto sestavljata velikokrat
strošek za ogrevanje prostorov ter strošek za pripravo tople
vode. Oba temeljita na skupnem odčitku z merilnika
toplotne energije v toplotni postaji oziroma znane rabe
goriva.

Skupni strošek za pripravo tople vode razdelimo med
posamezna stanovanja glede na odčitke posameznih vodnih
števcev.

Skupni strošek ogrevanja razdelimo na fiksni del stroška
ogrevanja ter gibljivi del. Gibljivi del stroška temelji na
dejanski rabi energije, fiksni del (ponavadi 30 do 50 %
celote) pa na: stroških toplotnih izgub razvodov in kotla,
stroških delovanja in vzdrževanja sistema, amortizacije,
priključne moči. Fiksni del stroška delimo med stanovanja
na osnovi ogrevane površine stanovanj. Strošek za toplotno
energijo pa na osnovi centralnega merilnika toplotne
energije in delilnikov stroškov po posameznih stanovanjih.
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9. Potrebni postopki za posodobitve

9.1 Proces posodabljanja sistema

V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti in postopki za
posodobitev sistema ogrevanja in regulacije ter izbire
metodologije za obračun energije po dejanski rabi.

1.1.1 Ocena obstoječega stanja stavbe in
ogrevalnega sistema

9.1.1.1 Energetski pregled objekta

Za določitev obsega, aktivnosti in financiranje posodobitve
je najprej potrebno izdelati analizo obstoječega stanja
stavbe in ogrevalnega sistema.

Prvi del energetskega pregleda objekta je namenjen analizi
rabe energije v obstoječi stavbi, ki jo izvajamo s pomočjo:
• izračuna letne potrebe stavbe po energiji za ogrevanje

ter podatkov o dejanski rabi (merilnik toplotne
energije, raba goriva)

• izračuna toplotnih izgub zaradi prehoda toplote ter
prezračevanja (transmisija, ventilacija)

• ugotovitve primankljaja oziroma presežka toplotne
energije potrebne za ogrevanje

Na osnovi dobljenih rezultatov pripravimo strategijo
pristopa k sanaciji oziroma posodobitvi. Pripravimo
različne inačice, ki upoštevajo energijsko varčevalne
možnosti in potenciale, vračilne dobe investicij v ukrepe na
ovoju zgradbe in izboljšave ogrevalnega sistema.

9.1.1.2 Kontrola obstoječega sistema ogrevanja in
priprave tople vode

Ko je strategija izdelana, je potrebno sistem natančneje
pregledati in preveriti načrtovane posege, zato moramo:
• Izdelati izračun oziroma preveriti obstoječe izračune

toplotnih izgub in pretokov v ogrevalnem sistemu
• preveriti ustreznost obstoječih inštalacij za vgradnjo

radiatorskih termostatskih ventilov
• preveriti hidravlično uravnoteženost sistema
• preveriti kakovost ogrevalnega medija (predvsem v

direktnih sistemih daljinskega ogrevanja)
• preveriti velikost ter tip ogreval za izvedbo načrtovanih

posegov v posodobitev regulacije sistema ter vgradnjo
delilnikov stroškov ogrevanja

9.1.2 Določitev ustreznega sistema regulacije
ter metode merjenja rabe toplote

Pripraviti moramo različne variante ukrepov za
posodobitev regulacije, izbrati ustrezen način regulacje in
ovrednotiti energijske prihranke ter investicijo. Večja
učinkovitost sistema zahteva tudi višja investicijska
sredstva.

9.1.2.1 Izbor ustrezne regulacijske enote

Priporočljiva je vgradnja naslednjih tipov regulacije:
• avtomatska regulacija sistema centralnega ogrevanja s

funkcijama:

• regulacije temperature dovodne vode v odvisnosti od
temperature okolice, ki vključuje več programsko
določenih ogrevalnih krivulj

• časovni programi delovanja oziroma zniževanja
temperature ogrevalnega medija

• naprednejši sistemi avtomatske regulacije centralnih
sistemov ogrevanja ki omogočajo:

• avtomatsko prilagoditev ogrevalne krivulje dejanskim
potrebam zgradbe

• avtomatsko optimizacijo časovne regulacije glede na
optimalna obdobja vklopov ter izklopov delovanja
sistema

9.1.2.2 Izbor primernega sistema regualcije v
kotlovnici ali toplotni podpostaji

V ogrevalnem sistemu z lastno kotlovnico je glede na
količino razpoložljivih sredstev možno izvesti:
• regulacijo s pomočjo mešalnega ventila v primeru

uporabe klasičnega kotla,
• regulacijo s kontrolo delovanja gorilnika v primeru

nizkotemperaturnega kotla.

V sistemu, vezanem na daljinski sistem ogrevanja, pa je
možnost naslednja:
• sanacija obstoječe toplotne postaje z vgradnjo

kompaktne hišne postaje.

9.1.2.3 Izbor primernega sistema lokalne regulacije na
ogrevalih

Glede na višino investicije je možen ukrep:
• vgradnja termostatskih ventilov.

9.1.2.4 Izbor ustreznega sistema regulacije centralne
priprave tople vode

V sistemih centralne priprave tople vode regulacijo
običajno izvajamo na centralnem mestu za celo stavbo.
Centralni sistem regulacije omogoča:
• prioriteto delovanja sistema za pripravo tople vode,
• regulacijo temperature tople vode,
• časovno regulacijo delovanja napajalne črpalke

hranilnika toplote,
• časovno regulacijo delovanja cirkulacijske črpalke.

9.1.2.5 Določitev potrebnih ukrepov, povezanih z
načrtovanimi posegi

Pred izvajanjem zgoraj našetih posegov v instalacijo
ogrevanja je potrebno izvesti:
• hidravlično uravnoteženje sistema z vgradnjo ventilov

za regulacijo pretoka v pokončne vode,
• eventuelne spremembe v toplotni postaji ali kotlovnici,

npr. vgradnjo novega toplotnega izmenjevalca ali
nizkotemperaturnega kotla.

9.1.2.6 Določitev ekonomske učinkovitosti načrtovanih
ukrepov

Da bi zagotovili tudi ekonomsko učinkovitost izvajanjih
ukrepov, je potrebno izdelati podrobno analizo ekonomske
učinkovitosti za vsak ukrep posebej ali skupino ukrepov.
Če analiza pokaže, da izvedba ukrepa ni ekonomsko
opravičljiva (predolga doba vračanja) moramo ukrep
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zamenjati z drugim ali pa poiskati ustreznejšo rešitev in
analizo ponoviti.

9.1.2.7 Določitev merilne opreme ter postopka
obračuna stroškov

Za pripravo ustrezne metodologije obračuna stroškov za
ogrevanje moramo zagotoviti in preveriti:
• način merjenja skupne porabe toplotne energije

celotnega objekta z vgradnjo merilnika toplotne
energije v toplotni podpostaji oziroma beleženjem
porabe goriva v kotlu,

• način ugotavljanja individualne rabe stanovanj z
vgradnjo delilnikov stroškov.

Ugotoviti je potrebno, katera metoda merjenja porabe
toplote za pripravo tople vode je ustrezna:
• centralno merjenje porabe tople vode, n.pr. pri

hranilniku toplote
• merjenje pretoka tople vode z vodnim števcem za

vsako stanovanje

Izbrati je potrebno tudi podjetje, ki bo izvajalo obračun
stroškov na osnovi izbrane metodologije obračuna deležev
posameznih stanovanj v skupnem strošku za ogrevanje. V
Sloveniji kar nekaj tujih podjetij hkrati nudi opremo,
vgradnjo, odčitavanje ter obračun. Pravično in pravilno
razdelitev ter obračun stroškov lahko izvaja le od
dobavitelja toplote neodvisno podjetje, z izkušnjami in
dobro organizirano in razvejano službo odčitavanja in
servisiranja.

9.1.3 Izvedba ukrepov
Pri izbiranju izvajalca za načrtovane ukrepe se moramo
držati naslednjih pravil:
• popisi del za izvajanje posameznih ukrepov ali skupin

ukrepov morajo biti skrbo in natačno izdelani,
• zbrati moramo najmanj tri ponudnike,
• preveriti moramo reference izvajalcev za izvajanje

podobnih del,
• odločitev za izbranega izvajalca mora temeljiti na

njegovih izkušnjah, višini in obsegu garancij za
opravljeno delo, priporočilih tistih, ki so ji bila
podobna dela že izvedena in ponudbene cene.

9.1.3.1 Dobava ter vgradnja naprav

• pripravi se razpis za ponude, ki zajemajo opremo ter
potrebna dela na sistemu,

• izbere se primerna ponudba izvajalskega podjetja z
ustreznimi izkušnjami,

• vgradi se lahko samo oprema, za katero je
zagotovljeno vzdrževanje ter dobava nadomestnih
delov,

• pripravi se razpis za ponude izvajanja sistema
obračuna,

• izbere se podjetje z ustreznimi izkušnjami.

9.1.3.2 Dajanje napotkov stanovalcem ter tehničnem
osebju

• stanovalce je potrebno natančno seznaniti z načinom
uporabe regulacijskih elementov,

• pojasniti jim je potrebno metodo obračuna, ki temelji
na dejanski rabi toplotne energije za ogrevanje,

• osebje, zadolženo za vzdrževanje, je potrebno podučiti
o delovanju ter vzdrževanju sistema.

9.2 Obveščanje in seznanjanje stanovalcev
Da bi stanovalci sodelovali pri izvajanju ukrepov
učinkovite rabe energije morajo biti pravočasno in
vsestransko seznanjeni z vsemi učinki predlaganih ukrepov,
posledicami neupoštevanja navodil in z njihovimi
obveznostmi, pravicami in dolžnostmi.

Pojasniti je potrebno delovanje regulacijskih elementov
npr. termostatskih ventilov, ter jih tako motivirati za
pogostejše ter pravilno upravljanje z njimi. Celo pri
sistemih z ročnimi ventili je možno prihraniti energijo za
ogrevanje, če uporabniki z ventili dosledno vzdržujejo
temperaturo prostora na potrebnem nivoju.

V Sloveniji v večini večstanovanjskih stavb poteka obračun
porabljene toplotne energije za ogrevanje pavšalno, na
osnovi ogrevane površine stanovanja. V nasprotju s tem
pavšalnim sistemom pa sistem obračuna po dejanski porabi
poteka glede na količino dejansko porabljene toplote za
ogrevanje. Stanovalcem je potrebo pojasniti, da je
porabljena toplotna energija tista veličina, ki predstavlja
korektno osnovo za nov sistem obračuna. Pomembno je, da
so sistem obračuna ter računi stanovalcem razumljivi, s
čimer pridobimo tudi zaupanje stanovalcev v sistem
obračuna.

Za izvajanje obračuna pooblastimo samo zanesljivo in
izkušeno podjetje.

9.3 Vzdrževanje sistema
Sodobne regulacijske sisteme sestavljajo številne
komponente. Optimalno delovanje sistema je torej odvisno
od delovanja kombinacij vseh teh elementov.
Avtomatski sistemi regulacije zahtevajo redno vzdrževanje,
ki zagotavlja:
• zanesljivo delovanje v celotni življenski dobi sistema,
• optimalno delovanje, ki vpliva na energijske prihranke.

Delovanje sistema pomembno vpliva na velikost
energijskih prihrankov. Izkoriščanje možnih energijskih
prihrankov nam lahko zmanjšajo npr. neprimerno
nastavljeni (prekratki) intervali delovanja ogrevalnega
sistema na nižji temperaturi ter temperature ogrevanja,
nastavljene nad potrebnim nivojem.

Preverjanje delovanja sistema ter vzdrževalna dela naj
opravljajo samo strokovno uposobljene osebe oziroma
podjetja.

Pred odločitvijo za vgradnjo določenega sistema se
mora investitor prepričati, da so dolgoročno
zagotovljeni rezervni deli in tehnična podpora
proizvajalca ter servisna služba.

Delovanje sistema je potrebno kontrolirati redno, npr.
mesečno, ko se izvaja pregled ustreznosti delovanja
ventilov, črpalk, nastavitve temperatur, časovni
programi,...
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10. Metode izračuna energijskih
prihrankov in ekonomskih
učinkov

Na velikost energijskih prihrankov, ki jih omogoča
regulacija ogrevalnega sistema vpliva naslednje:
• konstrukcija objekta,
• zasnova ter izvedba ogrevalnega sistema,
• bivalne navade uporabnikov.

Zaradi različnih vplivov je torej skoraj nemogoče
posplošeno govoriti o možnih energijskih prihrankih in
njihovi višini. Da dosežemo tisto optimalno delovanje
regulacije, ki zagotavlja največje energijske prihranke,
moramo izvesti tudi druge ukrepe, ki neposredno vplivajo
na delovanje regulacije (izboljšanje stanja sistema
ogrevanja, spremeniti bivalne navade uporabnikov itd)

Ekonomska učinkovitost ukrepa je v glavnem odvisna od:
• cene energije,
• prihranka energije,
• višine investicije v izvedeni ukrep.

Pri tem moramo upoštevati še stroške vzdrževanja in
delovanja regulacije, ki za stanovanjski objekt znašajo letno
okoli 1% investicijske vrednosti regulacijske opreme.

V poglavju je predstavljen izračun "enostavne vračilne
dobe" (simple pay-back), kjer je kriterij za oceno
ekonomske učinkovitosti investicije:

vračilna doba = investicija / letni energijski prihranek.

Kratka vračilna doba kaže, da je ekonomska upravičenost
izvedbe ukrepa visoka.

Življenska doba regulacijskega sistema je ocenjena na
približno 20 let. Dobiček, ki ga prinaša izvedeni ukrep, je
letni prihranek energije po končani dobi vračanja
investicije.

Cena koristne energije v Sloveniji še ne dosega realnih
vrednosti cene energije. Glede na različne energente,
spreminjanje cen ter različne tehnologije pretvorbe energije
se giblje cena enote koristne energije trenutno med 4 in
7 SIT/kWh.

Energijski prihranki izboljšane regulacije so odvisni od:
• njene sposobnosti prilagajanja sobne temperature

zahtevani vrednosti,

• možnosti zniževanja temperaturnih nivojev ogrevanja,
npr. nočno znižanje,

• možnosti izkoriščanja toplotnih dobitkov (termostatski
ventili),

• zmanjšanja toplotnih izgub razvodov (nižji
temperaturni nivo ogrevnega medija).

Izkušnje zahodno evropskih držav kažejo, da so možni
energijski prihranki doseženi s posodabljanjem regulacije v
območju med 10 in 40 %.

V nadaljevanju je predstavljen primer grobega izračuna
energijskih prihrankov ter ekonomske učinkovitosti
izboljšne regulacije. Izračun je narejen po metodologiji
opisani v nemških predpisih VDI ter evropskih normah EN.

10.1 Primer izračuna ekonomske
učinkovitosti posodobitve regulacije

10.1.1 Podatki o objektu
• 12 nadstropni večstanovanjski objekt,
• zgrajen leta 1975,
• težka konstrukcija s 50 mm toplotno izolacijskega

materiala v slabem stanju,
• 48 stanovanj,
• ogrevana površina 3500 m2,
• ogrevanje vezano na indirektni sistem daljinskega

ogrevanja.

10.1.2 Podatki o regulaciji
• ročni ventili na ogrevalih,
• brez avtomatske regulacije temperature dovoda (v

podpostaji) v odvisnosti od temp. okolice
• neprekinjeno ogrevanje preko celega dne

10.1.3 Predlagani ukrepi
• vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov na

ogrevala,
• regulacija temperature dovoda v odvisnosti od

temperature okolice,
• ogrevanje na nižjem temperaturnem nivoju v obdobju

8 ur dnevno.

10.1.4 Temperature
• zahtevana temperatura prostorov 20°C,
• letna povprečna temperatura okolice 4.5°C

10.1.5 Izračun rabe energije pred izvedbo ukrepov posodobitve

Letna potreba objekta po toploti, QL: 200 kWh/m2a × 3500 m2 = 0.70 MWh/a
(transmisijske ter ventilacijske izgube) spec. raba energije (Tabela 10.1) ogrevana površina QL

Letna raba enegije v objektu, Qob1: 0.70 kWh/a     /       ( 1 × 0.90      )         =     0.78 MWh/a
(raba pred izvedbo ukrepov) QL letni izk. del. kotla izk. razvoda Qob1

(Tabela 10.6)       (Tabela 10.7)
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10.1.6 Izračun skupnega faktorja znižanja rabe

        faktor izboljšane reg. nastavljena povp. zun.
      opreme (tabela 10.2) notr. temp. temperatura

1.03 × (  20°C     - 4.5°C )
Faktor znižanja, F1: ----------------------------------------------------------------- = 0.89

(odstopanja notranje temp.) 1.13 × (  20°C     - 4.5°C )   F1
faktor obstoječe reg. opreme
            (Tabela 10.2)

Faktor znižanja, F2: 0.93 / 1.00 = 0.93
(obdobja znižanja notranje temp.,          faktor delovanja na nižjem temp. nivoju             obstoječi faktor del. na nižjem temp. nivoju  F2
      prekinitve delovanja)       (Tabela 10.3 in 10.4)          (Tabela 10.3 in 10.4)

faktor toplotnih dobitkov (Tabela 10.5)
6.67 - 0.80

Faktor znižanja, F3: ------------------------------------------ = 0.89
(toplotni dobitki zunanjih in notranjih virov) 6.67 - 0.10   F3

       faktor obstoječih topl.dob.(Tabela 10.5)

Faktor znižanja, F4: 0.90 / 0.95 = 0.95
(izgube razvoda) izkoristek razvoda (Tabela 10.7) izkoristek obstoječega razvoda (Tabela 10.7)  F4

Skupni faktor znižanja rabe, FT: 0.89 × 0.93 × 0.89 × 0.95 = 0.70
    F1   F2    F3    F4   FT

10.1.7 Izračun rabe po posodobitvi sistema

Letna raba enegije v objektu, Qob2: 0.78 MWh/a  × 0.70 ×        1.00        /        1.00     = 0.55 MWh/a
(raba po izvedbi ukrepov) Qob1 FT        letni izkoristek kotla  letni izkoristek Qob2

(Tabela 10.6)     kotla po posodobitvi
        (Tabela 10.6)

10.1.8 Ekonomika

Letna energijski prihranek, EL: 0.78 MWh/a - 0.55 MWh/a     = 0.23 MWh/a
QL  Qob2 EL

Letni prihranek stroškov, CL: 0.23 MWh/a × 4 SIT/kWh = 0.92 Mio SIT/a
EL cena koristne energije CL

Investicija v posodobitev sistema, IC:   2.50 Mio SIT
IC (podatek dobavitelja)

Enostavna doba vračanja, PB: 2.5 Mio SIT / 0.92 SIT/a = 2.7 a
IC CL PB

10.1.9 Tabele s podatki za izračun

vrsta objekta specifična letna raba energije [kWh/m2leto]

večstanovanjski objekt 150 - 200

enodružinski objekt 175 - 250

Tabela 10-1: Specifična letna raba toplote objekta
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regulacijska oprema / bivalne navade uporabnikov faktor

Ročna regulacija z redkimi nastavitvami oziroma sistem brez regulacije 1.13

Ročna regulacija s pogostimi nastavitvami uporabnika 1.10

Ročna regulacija temperature dovoda, termostatski ventili 1.08

Regulacija v odvisnosti od temperature okolice, brez termostatskih ventilov 1.06

Regulacija v odvisnosti od temp. okolice s prilagajanjem ogrevalne krivulje na sobno temp. 1.05

Regulacija v odvisnosti od temperature okolice, termostatski ventili 1.03

Regulacija v odvisnosti od temperature okolice s prilagajanjem ogrevalne krivulje na sobno
temperaturo, termostatski ventili

1.02

Regulacija v odvisnosti od temperature prostora, termostatski ventili (enodruž. hiša) 1.02

Tabela 10-2: Faktor regulacijske opreme

vrsta objekta kakovost izolacije ovoja časovna  konstanta [h]

izjemno lahka gradnja npr. lesena konstrukcija,
velike steklene površine

dobra
slaba

15
10

lahka konstrukcija; izjemno lahka konst. z večjo
akum. toplote npr. masivna oprema

dobra
slaba

20
15

srednjetežka konstrukcija; zid 0.16 - 0.24 m, npr.
panelna gradnja po letu 1980

dobra
slaba

25
18

težka konstrukcija; zid > 0.30 m, npr. panelna
gradnja pred letom 1980

dobra
slaba

30
20

Tabela 10-3: Časovna konstanta objekta

faktor v odvisnosti od
trajanja nižjih temp. nivojev

ogrevanja

način delovanja časovna konstanta
objekta [h]

4 h/dan 8 h/dan 12 h/dan

neprekinjeno delovanje - 1 1 1

nočno znižanje, ročni izklop 10
15
18
20
25
30

0.94
0.94
0.95
0.95
0.96
0.97

0.91
0.92
0.93
0.93
0.94
0.95

0.83
0.85
0.87
0.88
0.89
0.91

avtomatski izklop 10
15
18
20
25
30

0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92

0.80
0.83
0.84
0.85
0.87
0.89

0.65
0.71
0.75
0.78
0.80
0.83

Tabela 10-4: Faktor delovanja na nižjem temperaturnem nivoju

centralna regulacija v
odvisnosti od temp. okolice

lokalna regulacija / delovanje faktor

z / brez regulacije ni 0.1

brez ročni ventili, malo nastavitev 0.1

brez ročni ventili, pogoste nastavitve 0.2

z ročni ventili, malo nastavitev 0.3

z ročni ventili, pogoste nastavitve 0.5

brez termostatski ventili 0.7

z termostatski ventili 0.8

Tabela 10-5: Faktor toplotnih dobitkov
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faktor FT letni izkoristek kotla ABE

1.0 0.75

0.9 0.73

0.8 0.71

0.7 0.68

0.6 0.64

0.5 0.60

Letni izkoristek delovanja kotla pred posodobitvijo je ocenjen na 0.75.
Faktor za daljinsko ogrevanje znaša vedno 1.

Tabela 10-6: Letni izkoristek kotla ter posodobitev regulacije

sistem razvoda izkoristek razvoda

konstantna visoka temperatura medija, slaba toplotna zaščita razvodov sistema 0.90

kontinuirana regulacija temperature dovoda v kotlovnici ali toplotni podpostaji 0.95

kontinuirana regulacija temperature dovoda, izboljšana toplotna zaščita razvodov 0.98

Tabela 10-7: Izkoristek razvoda

11. Pilotni projekti

11.1 Vzorčna vgradnja delilnikov stroškov
ogrevanja v objektu Vogelna 8-10 v
Ljubljani

Da bi preizkusili tehnologijo za obračun in pretestirali
pogoje z vgradnjo je bil izbran vzorčni obstoječi
stanovanjski objekt v stanovanjskem naselju TRNOVO v
Ljubljani, v Vogelni 4 - 10. Objekt je bil zgrajen v letu
1983. Tehnologija gradnje je značilna za takratno obdobje
in sicer gre za tunelsko betonsko osnovno konstrukcijo z
obešenimi betonskimi fasadnimi elementi. Okna so vezana
v lesenih okvirjih, okenski parapeti so toplotno izolirani s
kameno volno. Objekt poteka v smeri vzhod - zahod, ima
izrazito južno in severno fasado in je sestavljen iz štirih
med seboj enakih vhodov. Objekt ima pritličje in 9
nadstropij, pri čemer je deveto nadstropje izkoriščeno kot
duplex stanovanja. Struktura stanovanj je različna in sega
od enosobnih stanovanj do stanovanj v duplex izvedbi v
zadnji etaži.

Vhod Vogelna 10 je bil v letu 1992 predmet strokovne
presoje o vzrokih za neenakomerno ogrevanje objekta, ki jo
je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK. Stanovanja v zgornjih
etažah so bila ogreta preveč, saj temperatura v posameznih
prostorih presegala 26°C, v pritličju in prvem nadstropju
pa ni bilo mogoče doseči temperatur v prostorih višje od
18°C. Objekt je bil med največjimi potrošniki plina v
Ljubljani saj je presegal povprečne vrednosti podobnih
objektov v Ljubljani za približno 20%. V okviru preiskav
objekta je bil predlagan ukrep hidravličnega vreguliranja
instalacije centralnega ogrevanja. Na osnovi izdelanega
projekta so bili v cevni razvod centralnega ogrevanja
vgrajeni ventili z možnostjo prednastavitve pretoka
oziroma padcev tlaka na vsak vertikalni dvižni vod, s čimer
je bila dosežena enakomernejša porazdelitev toplote po
objektu. Pod enakimi pogoji so se temperature v

stanovanjih v zadnji etaži znižale na 22°C in v pritličju
zvišale na 20°C. Poleg tega so bili na ogrevala vgrajeni
termostatski radiatorski ventili. V prvi ogrevalni sezoni se
je poraba plina v primerjavi s sosednjimi vhodi znižala za
20%.

Slika 11-1: Stanovanjski objekt Vogelna 4-10, ljubljana

Na osnovi izkušenj vhoda Vogelna 10 so se za ta ukrep
odločili tudi na Vogelni 8 in ga izvedli v letu 1993.

Po izvedbi uravnoteženja sistema centralnega ogrevanja in
vgradnji termostatskih ventilov so v objektih Vogelna 10 in
Vogelna 8 nastopili pogoji za vgradnjo razdelilnikov
stroškov ogrevanja in za prehod na obračun po dejanskih
stroških za ogrevanje. V oviru sodelovanja s sosednjo
Avstrijo na projektih Energetskega svetovanja smo
pridobili k sodelovanju firmo Techem, ki je v svetu
poznana po proizvodnji naprav za razdeljevanje stroškov in
po pripadajoči metodologiji obračuna. Obračun firma
Techem tudi sama izvaja.

Izbrana objekta smo opremili z razdelilniki stroškov za
ogrevanje in sicer , objekt Vogelna 10 z elektronskimi
delilniki tipa EHKV - 90 in objekt Vogelna 8 z izhlapilniki
VHKV-80. V okviru pilotnega projekta je firma Techem
prispevala opremo za vgradnjo. Stanovalci so prispevali
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stroške za vgradnjo, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
pa v okviru javnega razpisa stroške za spremljanje
delovanja naprav in metode obračuna.

Slika 11-2: Elektronski delilnik Techem EHKV-90

Slika 11-3: Izhlapilni delilnik Techem VHKV-80

11.1.1  Rezultati spremljanja rabe energije
Rezultati kažejo, da se je poraba plina v ogrevalni sezoni
1994/95 v objektih Vogelna 10 in Vogelna 8 v primerjavi z
objektom Vogelna 4 zmanjšala. Tako je bilo v objektu
Vogelna 10 porabljeno 31% in v Vogelni 8 26% manj plina
oziroma so bili stroški zanj toliko manjši. Razlike med
objekti so v sezoni 94/95 tudi posledica neurejene centralne
regulacije v Vogelni 4. Po ureditvi centralne regulacije je
že v naslednji sezoni opazna prilagoditev porabe krivulji
stopinja dan, vendar je še vedno višja od obeh merjenih
objektov. V naslednjih ogrevalnih sezonah je opazna
razlika med objekti, centralna regulacija ogrevanja pa lepo
spremlja krivuljo stopinja dan. Manjša raba v objektih
Vogelna 8 in Vogelna 10 je posledica vpliva stanovalcev na
delovanje lokalne regulacije oziroma spremembo odnosa
do ogrevanja. Iz diagrama je razvidno, da stanovalci v
objektu Vogelna 10 s pomočjo elektronskih delilnikov lažje
sproti spremljajo porabo toplote in se prilagajajo potrebam.

Obračunski ključ za delitev stroškov znotraj objektov je
oblikovan tako, da od skupnega stroška za plin, to je za
ogrevanje in pripravo tople vode upoštevamo 30% stroška
za pripravo tople vode in ga delimo po obstoječem
delitvenem ključu za toplo vodo. Preostali strošek v višini
70% pa razdelimo med stanovalci v razmerju 65% po
deležih določenih z razdelilniki stroškov ogrevanja in 35 %
po ogrevani površini. Ker imajo stanovanja v zadnji etaži v
stanovanjih tudi sorazmerno obsežen razvod cevi, ki
dodatno ogrevajo stanovanja je bil za ta stanovanja vpeljan
korekcijski faktor, ki upošteva toploto dobljeno z oddajo
razvodnih cevi razvoda v stanovanjih.

11.1.2 Doba vračanja investicije v ukrep
Za določitev dobe vračanja investicije v ukrep vgradnja
delilnikov stroškov za ogrevanje smo izbrali metodo
izračuna , ki upošteva prihranek stroškov za toplotno
energijo in investicijo. Metoda se imenuje simple pay-back
in ne upošteva obresti za vloženo investicijo, rasti cen
enegije, letnih stroškov odčitavanja in stroškov
vzdrževanja.

Prihranek energije oziroma stroška zanjo je bil v obdobju
1.10.1994 – 1.10.1995 v stavbi Vogelna 10 31% in stavbi
Vogelna 8 26%, glede na referenčno stavbo Vogelna 4.
Letni stroški za gorivo, zemeljski plin , so znašali Vogelna
10 1.576.749 SIT in Vogelna 8 1.669.376 SIT. Letni
izračunani prihranek je za Vogelna 10 488.792 SIT in
Vogelna 8 484.119 SIT. Investicija v delilnike stroškov za
Vogelno 10 je znašala 3.400.000 SIT in za Vogelno 8,
2.900.000 SIT. Enostavna doba vračanja znaša za
elektronske delilnike 7 let in za izhlapilne delilnike
stroškov 6 let. Življenska doba elektronskih delilnikov je
odvisna od baterije, ki napaja delilnik in je po podatkih
proizvajalca 10+1 leto. Za življensko dobo izhlapilnih
delilnikov stroškov ni podatka, potrebno pa je vsako
obračunsko obdobje menjati ampulo s tekočino.

11.1.3  Zaključek
Že pri izbiri tehnologije za zajemanje podatkov za delitev
stroškov za ogrevanje po dejanski porabi moramo biti, bolj
kot na same naprave, pozorni na metodologijo po kateri
posamezni dobavitelji izvajajo delitev stroškov. Pri nas še
nimamo podjetij, ki bi se ukvarjala smo z zajemanjem in
razdeljevanjem stroškov, večina zastopnikov tujih firm pa
šele usposablja svoje predstavnike za to delo. Investitorji,
posebej tisti, ki gradijo za trg, vgradijo potrebno opremo,
skrb za delitev oziroma način delitve pa pade na bodoče
lastnike. In tu prihaja do največjih nesporazumov, kjer se
pokaže celotna paleta od nepoznavanja problematike,
strokovnega neznanja in neznanja komuniciranja z ljudmi.
Zato samo nekaj pomembnih zaključkov kot napotilo za
delo v prihodnje.

• Pred vgradnjo razdelilnikov stroškov ogrevanja in
prehodom na obračunavanje po dejanskem deležu v
stroških ogrevanja je potrebno usposobiti sistem
ogrevanja tako, da zagotavlja enakomerno ogrevanje
vseh stanovanj, kar najmanj pomeni, da je potrebno
sistem hidravlično uravnotežiti.

• Na ogrevala je poleg urejene centralne regulacije
ogrevanja potrebno vgraditi termostatske ventile, s
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čimer je omogočeno stanovalcu, da avtomatsko
prilagaja ogrevanje prostorov svojim potrebam.

• Ob prehodu na obračun po dejanskih deležih v stroških
za ogrevanje je potrebno uporabnike natančno obvestiti
o pogojih in načinu delovanja ogrevalnega sistema in
naprav za spremljanje porabe, ter tako dvigniti
energetsko osveščenost stanovalcev.

• Natančno je potrebno določiti obračunski model in
metodologijo, ki je prilagojena izbrani tehnologiji za
zajemanje in obračun stroškov in z njo podrobno
seznaniti uporabnika.

• Pri uveljavljanju merjenja porabljene toplotne energije
in uvajanju obračuna po dejanskem deležu v stroških za
ogrevanje na različno rabo vpliva veliko dejavnikov,
predvsem pa kvaliteta gradnje objekta, stopnja
energijske osveščenosti stanovalcev in stanje
ogrevalnega sitema.

• Za spremljanje porabe so primernejši (in za stanovalca
nazornejši) elektronski delilniki stroškov ogrevanja, ki
omogočajo bolj sprotno spremljanje porabe, cenovno pa
so ugodnješi izhlapilniki.

11.2 Delitev stroškov za ogrevanje v
stanovanjskem naselju Zupančičeva
jama v Ljubljani

Stanovanjsko naselje Zupančičeva jama v Ljubljani je bilo
zgrajeno v letih 1989 do 1998. Poleg 1244 stanovanj je v
naselju tudi veliko število lokalov in poslovnih prostorov.
Vsi objekti so oskrbovani s toploto za ogrevanje prostorov
iz komunalnega daljinskega sistema ogrevanja, s katerim
upravlja javno podjetje Energetika, Ljubljana.

Slika 11-2: Stanovanjsko naselje Župančičeva jama

Dobavitelj toplotne energije obračunava stroške za predano
količino toplotne energije s pomočjo merilnikov toplotne
energije, vgrajenih v toplotnih postajah. Delitev stroškov za
poslovne prostore opravlja javno podjetje Energetika na
osnovi dobavljenih količin toplote, izmerjenih z merilniki
toplotne energije na priključkih lokalov in sklenjenih
pogodb o dobavi toplotne energije z vsakim lastnikom
lokala posebej.

Delitev stroškov za ogrevanje stanovanj pa poteka s
pomočjo delilnikov stroškov Ekonokal, ki delujejo na
osnovi merilnika toplotne energije. Instalacija ogrevanja v
stanovanjih je enocevna, kjer so ogrevalne zanke položene
horizontalno v tlak za vsako stanovanje posebej. Delilniki
stroškov so nameščeni v instalacijskih jaških na hodniku
pred stanovanji.
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Slika 11-3: Delilnik stroškov Ekonokal BSS-4

Slika 11-4: Delilniki stroškov Ekonokal v instal. jašku

Prednost take namestitve je v tem, da pri odčitavanju stanja
delilnika ni potrebno vstopati v stanovanje. V jašku je
vgrajen regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje
ogrevalnih zank in vertikalnega cevnega razvoda, s čimer
dosegamo enakomerno porazdelitev ogrevalnega medija po
celotnem objektu.
Odčitavanje in obračun stroškov za ogrevanje v naselju
izvaja upravnik Reyan d.o.o. s pomočjo računalniškega
programa za obračun stroškov ogrevanja po metodi
Ekonokal. Princip metode temelji na principu “Enako
veliko stanovanje, ki doseže enako srednjo temparaturo
zraka v stanovanju, plača enak strošek za ogrevanje, ne
glede na položaj stanovanja v stavbi”. To dosežemo z
uporabo vrednosti količine stopinja-ur, ki je v določenem

podnebju odvisna od dejansko dosežene srednje
temperature v sezoni ogrevanja.
Dejansko porabljeno količino stopinja-ur ugotavlja
porabnik na osnovi odčitka porabljenih enot VDT na
delilniku stroškov toplotne energije pomnoženih s toplotno
karakteristiko prostorov TKS:
KSS = VDT × TKS
Toplotna karakteristika prostora TKS je izračunan
korekcijski faktor, ki je odvisen od izračunane potrebne
toplote za posamezno stanovanje in ga določi projektant ob
projektiranju instalacije centralnega ogrevanja. Predstavlja
energetsko izenačitev vseh prostorov ne glede na njihov
položaj v objektu. Obrazec za izračun TKS se glasi:
TKS = 1145 × (Tn –Tz) / Qh stan

Razmerje med porabljeno količino stopinja-ur v stanovanju
in skupno količino stopinja-ur v stavbi predstavlja delež
obravnavanega stanovanja v skupnem strošku za toploto v
stavbi in ga označujemo z količnikom "k":
k = KSS stan / KSS obj

Da bi preprečili popolno izključitev kateregakoli porabnika
v sistemu ogrevanja v objektu in s tem podhlajevanje
objekta in ogrevanje na račun soseda, delimo tudi gibljive
stroške na stalne in gibljive oziroma odvisne od porabe.

Slika 11-5: Diagram stopinja-dan

Fiksni del zagotavlja, da bo porabnik ogrel svoje prostore
na minimalno prostorsko temperaturo +12oC. Ta del
porabnik plača ne glede na to ali se je ogreval ali ne. Tako
predstavlja vrednost fiksnega dela stroškov k = 0.5. Kadar
doseže porabnik k = 0.5 pomeni, da je porabil količino
stopinja-ur, predpisano za obračunsko obdobje. V kolikor
je porabil manj pomeni, da se je ogreval na račun soseda,
saj srednja temperatura +12oC predstavlja nivo pri katerem
ni mogoče normalno bivanje in zato je njegov sosed porabil
več energije, da je sebi zagotovil normalne bivalne pogoje.
S plačilom fiksnega dela so sosedu povrjeni delni stroški za
več porabljeno energijo. Ostali gibljivi del pa je odvisen od
porabnika in njegovega obnašanja do energije, ter njegovih
bivalnih navad in potreb.
Obračun porabljene toplotne energije med uporabniki
poteka torej na sledeč način:
- fiksni del stroškov za proizvodnjo toplotne energije si

porabniki delijo po dogovorjenem ključu enakomerno
skozi vse leto. Ta del lahko znaša v celotnem strošku
od 30 - 50% in je v veliki meri odvisen od klimatskega
področja,
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- znotraj posamezne skupine uporabnikov delimo
stroške toplotne energije na osnovi porabljene količine
enot oziroma deleža vsakega porabnika v skupnem
strošku skupine, objekta ali stopnišča.

11.2.1 Spremljanje obračuna stroškov
V naselju Zupančičeva jama poteka delitev in obračun
stroškov z metodo Ekonokal v 1244 stanovanjih. Analiza je
pokazala naslednje:
• Med posameznimi stavbami nastopajo razlike v porabi
toplotne energije za ogrevanje, kar je posledica boljše ali
slabše gradnje oziroma napak pri izvajanju posameznih faz
gradnje. Posebej občutljive so izvedbe toplotnih izolacij
posameznih delov gradbenih konstrukcij.
• Razlike med posameznimi stanovanji so večinoma
posledica različnih bivalnih navad stanovalcev in njihovega
odnosa do učinkovite rabe energije za ogrevanje.
Stanovalci še vedno zračijo stanovanja z odpiranjem oken
po spodnji vodoravni osi (na “ventus”) poleg tega pa večina
ne pozna delovanja termostatskih ventilov. Ugotavljamo
tudi, da se stanje izboljšuje, ko se upravnik aktivneje
vključuje v informiranje stanovalcev in pojasnjevanje
možnih vzrokov za nastale razlike.
Diagrami pokažejo primerjavo med različnimi
metodologijami obračuna na primeru Župančičeva jama.

Ekonokal

Slika 11-1: Prikaz odvisnosti stroškov ogrevanja od metode obračuna
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