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KAJ LAHKO STORIMO SAMI 
ZA NIŽJE STROŠKE OGREVANJA
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Reguliranje ogrevalnega sistema 

V sistem vgradite sodoben regulator 

ogrevanja, ki omogoča sestavo 

časovnih programov ogrevanja 

prostorov in priprave tople sanitarne 

vode, s čemer ogrevanje prilagodite 

vašemu življenjskemu ritmu. Spremlja 

zunanjo temperaturo in optimalno 

prilagaja moč ogrevanja glede na 

trenutne zahteve objekta.

Pravilna namestitev 

Grelnih teles ne zakrivamo s pohištvom 

ali zavesami, ker lahko s tem 

zmanjšamo oddajo toplote v prostor 

in oviramo delovanje termostatskih 

ventilov. Poskrbimo za to, da so 

radiatorji tudi redno odzračeni.

Zračenje 

S kratkim in temeljitim prezračevanjem 

lahko v primerjavi z ves čas odprtimi 

okni na nagib, prihranimo približno 15 % 

energije za ogrevanje.

Zmanjšanje toplotnih izgub

Med najpomembnejše dejavnike 

toplotnih izgub sodi toplotna zaščita 

stavb. Z izolacijskimi materiali in 

kakovostnimi okni lahko zmanjšamo 

toplotne izgube za več kot 30 %.

Nadzor temperature 

Temperaturo v prostorih je potrebno 

nadzorovati. Priporočljive dnevne ali 

delovne temperature prostorov se 

gibljejo med 20 °C in 22 °C, nočne v 

spalnih prostorih pa med 16 °C in 18 °C. 

Omenjen temperaturni razpon ustreza 

večini ljudi. Vsaka dodatna stopinja 

podraži ogrevanje od 6 % do 8 %.

Segrevanje sanitarne vode

Posebno pozornost posvetimo tudi 

segrevanju sanitarne vode. Željeno 

temperaturo nastavimo optimalno 

glede na naše potrebe (ne previsoko), 

predvsem pa jo segrevajmo takrat, ko jo 

potrebujemo. 

Ogrevanje ob odsotnosti 

V primeru daljše odsotnosti (nekaj dni) 

temperaturo ogrevanja in sanitarne vode 

ustrezno znižamo.

Vzdrževanje sistema 

Na koncu ali začetku ogrevalne sezone 

poskrbimo za čiščenje kotla in dimnika 

ter za servis ogrevalnega sistema. 

Nekatere stvari lahko postorimo sami, 

bolj strokovne pa prepustimo serviserju. 

Z dobro nastavljenim gorilnikom lahko 

prihranimo tudi več kot 5 % goriva.

NEKAJ KORISTNIH NASVETOV 
ZA NIŽJE STROŠKE OGREVANJE
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 Sama prenova ogrevalnega sistema brez celostne 

prenove objekta v smeri izboljšanja fasade, oken in 

izolacije strehe, ne bo prinesla željenih prihrankov.

 Izbrati je potrebno pravo razmerje med višino 

investicije v ogrevalni sistem in njegovo energetsko 

učinkovitostjo. Najcenejša oprema lahko pomeni 

najdražje vzdrževanje ali letni strošek.

 Pri izbiri kotla je pomembno, da so toplotne izgube 

zaradi pripravljenosti za obratovanje in izgube 

preko dimnih plinov čim manjše. Kotli obratujejo 

v zelo spremenljivih pogojih, zato ne smemo 

upoštevati samo njihovega izkoristka pri nazivni 

moči, ker imajo pri manjši obremenitvi slabše 

rezultate. Zato je pomembno, da se odločamo 

glede na podatke o letnem izkoristku.

 Pri izbiri energenta ima velik vpliv na izbiro njegova 

cena in dostopnost na trgu, ne smemo pa pozabiti 

tudi na okoljevarstveni vidik.

 Preučiti moramo morebitne ovire, ki se lahko 

pojavijo pri namestitvi bodočega ogrevalnega 

sistema.

 Zelo pomembno je upoštevanje pravilnika o 

učinkoviti rabi energije v stavbah. Energetska 

izkaznica se vse bolj uveljavlja in postaja obvezen 

dokument ob prodaji ali oddaji tako novih kot 

starejših objektov.

 Preučiti moramo možnosti za povrnitev dela 

stroškov investicije s strani državnih subvencij in 

ugodnih kreditov.

Kaj moramo upoštevati pri investiciji
v ogrevalni sistem?
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Za toplotno črpalko kot vir ogrevanja 
se odloča vedno več investitorjev. 
Povzemimo argumente, ki so najbolj 
pomembni.

 Toplotna črpalka omogoča ogrevanje ali hlajenje 

objektov in pripravo tople sanitarne vode.

 Ne zahteva kurilnice. Postavimo jo lahko 

kamorkoli, kjer imamo 1 m2 prostora.

 Naprava deluje tiho in je brez emisij CO2.

 Ne potrebuje vašega dodatnega dela s čiščenjem, 

nalaganjem kurišča ali skrb za dovoz kuriva, zato 

je zelo enostaven in zanesljiv vir ogrevanja za 

različne uporabnike.

 Toplotna črpalka je dolgoročno optimalen vir 

ogrevanja ali hlajenja, saj deluje varčno, udobno in 

ekološko prijazno.

 Za investicijo lahko pridobimo stimulativne 

subvencije Eko sklada.

OGREVANJE S
TOPLOTNO ČRPALKO

Udobje z veliko 
začetnico.

Za kakšne objekte in sisteme 
ogrevanje je toplotna črpalka 
primerna?

Sodobne toplotne črpalke so primerne za 

vse objekte, tako novogradnje, energetsko 

varčne hiše, kakor tudi za starejše objekte, 

pri čemer toplotno črpalko priključimo na 

obstoječ sistem ogrevanja.

Primerne so za radiatorsko, ploskovno ali 

zračno ogrevanje.

Optimalno delovanje sistema s toplotno 

črpalko bomo dosegali, če bomo objekt 

predhodno dobro toplotno izolirali in staro 

stavbno pohištvo nadomestili z energijsko 

varčnimi okni in vrati.

Glede na vrsto ogrevanja poznamo:

 toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje,

 toplotne črpalke za ogrevanje,

 toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne 

vode.

VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK
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Zakaj je pravilno dimenzioniranje
toplotne črpalke zelo pomembno?

Pravilno dimenzioniranje toplotne črpalke je zelo 

pomembno iz dveh vidikov in sicer iz vidika stroškov 

in iz vidika pokrivanja toplotnih izgub zgradbe.  

Pri predimenzionirani toplotni črpalki se vam lahko 

zgodi, da boste imeli za ogrevanje ali hlajenje višje 

stroške kot bi jih imeli sicer. Pod dimenzionirana 

toplotna črpalka pa ne bo zagotavljala dovolj energije 

za pokrivanje toplotnih izgub objekta, oziroma bo 

prevečkrat koristila dodaten vir ogrevanja (elektro 

grelec), kar bo v končni fazi spet povzročilo višje 

stroške.

Strokovnjaki za projektiranje in montažo toplotnih 

črpalk imajo ustrezna orodja za izračun pravilne 

moči toplotne črpalke, zato je najbolje, da določanje 

ustrezne moči raje prepustiti njim.

Toplotna črpalka
Daikin Altherma 3 H HT

Toplotna črpalka Altherma 3 H HT je rešitev za vaš 

obnovitveni projekt ogrevalnega sistema.  

S temperaturo izstopne vode do 70 °C je primerna za 

radiatorsko ogrevanje. Hkrati omogoča pripravo tople 

sanitarne vode in ponuja možnost hlajenja.  

Njeno delovanje temelji na tehnologiji toplotne 

črpalke zrak/voda.

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

-28°
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OGREVANJE S KLIMATSKO NAPRAVO
JE LAHKO UDOBNO IN UČINKOVITO

Ob razmišljanju o možnostih ogrevanja se nam 

klimatske naprave na prvi pogled ne zdijo primerna 

izbira. Pravzaprav smo po večini menja, da je zamisel 

o klimatski napravi, ki ohladi in ogreje dom potratna, 

zato smo se tovrstnega načini ogrevanja v zimskem 

času v preteklosti izogibali.

Pa je res tako?

Razumeti moramo, da sodobne klimatske naprave 

delujejo na principu toplotne črpalke, kar pomeni, 

da je za ogrevanje potrebna le tretjina električne 

energije, ostali dve tretjini pa pridobimo iz okoliškega 

zraka brezplačno. Z ustrezno klimatsko napravo 

lahko v prehodnem času, jeseni in pomladi pa tudi 

v zimskem času, pri nizkih temperaturah do – 20 °C 

zadovoljivo ogrejemo bivalne prostore.

Katero klimatsko napravo izbrati 
za ogrevanje?

Izbiri klimatske naprave je potrebno 

nameniti posebno pozornost. Preverite 

njeno energijsko učinkovitost, saj bo le 

klimatska naprava z visoko učinkovitostjo 

kos nalogi optimalnega ogrevanja v hladnih 

dneh. Klimatske naprave z oznako A+++ 

so zelo učinkovite in zagotavljajo visoko 

energetsko varčnost, kar pomeni, da vas 

bodo prijetno grele in vam omogočile 

prihranek pri elektriki. Energijsko oznako 

preverite pred nakupom, najdete pa jo na 

energijski nalepki, ki se nahaja na vsaki 

klimatski napravi.
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Klimatska naprava
Daikin Emura

Klimatska naprava Emura FTXJ-MW/S je vrhunsko 

oblikovana klimatska naprava za izredno učinkovito 

in varčno hlajenje ali ogrevanje prostorov s sezonsko 

učinkovitostjo A+++/A++.

Hlajenje Ogrevanje

 

 

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

Klimatska naprava
Daikin Perfera

Hlajenje Ogrevanje

Klimatsko napravo Perfera FTXM-N odlikuje diskretna, 

moderna oblika z visoko kakovostno kristalno belo 

površino v mat izvedbi, z nežnimi in modernimi 

linijami, primerna za notranje arhitekturne izzive.

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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OGREVANJE NA 
BIOMASO

Kdaj je kotel na biomaso za nas 
primeren način ogrevanja?

 Smo investitor, ki si želi dostopen in izredno 

zanesljiv energetski vir, neodvisen od globalnih 

politik in odločitev.

 Imamo dovolj prostora za kurilnico, v katero lahko 

namestimo kotel in zalogovnik.

 Imamo kakovosten prostor za skladiščenje kuriva.

 Nas ne moti dodatno delo za posluževanje kotla 

(nalaganje drv ali pelet, čiščenje pepela).

 Že imamo kotel na biomaso in ga želimo zamenjati 

z novim, bolj učinkovitim.

Zakaj izbrati kotel na biomaso 
kot vir ogrevanja?

Tehnologija na področju razvoja kotlov 

na biomaso je v zadnjih letih naredila 

občuten napredek. Proizvajalci so se 

osredotočili na izboljšave na področju 

bistvenih slabostih starejših peči, kot so 

slab izkoristek, neracionalna uporaba 

proizvedene energije, nadzor delovanja 

in udobje tovrstnih sistemov. Rezultat 

tega je, da imamo na tržišču odlične peči 

na lesno biomaso z odlično tehnologijo 

izgorevanja lesa, nizkimi emisijami in 

zavidljivimi energetskimi izkoristki. Sodobni 

kotli na biomaso ne potrebujejo več toliko 

nalaganja kuriva in drugega posluževanja 

kotla, zato nudijo zavidljivo bivalno udobje.

Slovenija je dežela bogata z gozdom, saj 

gozd pokriva 54 % njene površine, zato je 

biomasa domač energent neodvisen od 

svetovnih energetskih dobav.
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Uplinjevalni kotel
na polena UKP SMART

Uplinjevalni kotel na polena UKP SMART s pametnim 

upravljanjem zagotavlja izredno učinkovito in varčno 

ogrevanje z visokimi izkoristki, ki segajo tudi do 92 %. 

Da je ogrevanje s kotlom UKP SMART tudi “pametno”, 

poskrbi platforma SeltronHome. Kotel skupaj z 

zalogovnikom toplote in regulatorjem ogrevanja tvori 

sodben ogrevalni sistem na polena.

Vrhunska tehnologija Visoki izkoristki Pametno upravljanje

Pametno upravljanje

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

Peletni kotel
PKO

Ogrevanje s peleti je ekološko prijazno, cenovno 

ugodno in po udobju primerljivo uporabi fosilnih 

goriv. Peletni kotel PKO je opremljen s posebej za to 

razvitim regulatorjem KPD. Regulator opravlja funkcijo 

varovanja kotla in uravnavanja ogrevalnega sistema. 

Peletni kotel PKO je primeren za ogrevanje različnih 

objektov ne glede na izbrani ogrevalni sistem.

Visoki izkoristkiProstorska varčnost

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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Kamin kot dopolnilni vir

Kot dopolnilni vir ogrevanja kamin 

uporabljamo takrat, ko z njim ogrevamo 

prostor, v katerem je postavljen in sosednje 

prostore z odpiranjem vrat. Lahko ga 

uporabimo tudi kot primarni vir ogrevanja. 

V tem primeru ogrevamo celoten objekt in 

sanitarno vodo. V Seltronu ponujamo širok 

nabor kaminov primernih tako za primarni 

kot za dopolnilni vir ogrevanja.

OGREVANJE S 
KAMINOM

Kdaj je kamin kot vir ogrevanja za vas 
dobra izbira?

 Ste lastnik počitniškega objekta, stanovanja ali 

dobro izolirane hiše.

 Imate na voljo prostor za skladiščenje pelet ali 

polen.

 Imate prostor za zalogovnik toplote s prostornino 

najmanj 1.000 litrov.

 Spadate med aktivne ljudi, ki jih ne skrbi, da bo za 

nemoteno ogrevanje potrebno nekaj dodatnega 

dela.

 Bi radi imeli varčen in prilagodljiv sistem 

ogrevanja, neodvisen od elektrike in svetovnih cen 

energentov.

Ali je lahko kamin primarni vir 
ogrevanja? 

Kamini in kaminske peči so v zadnjih letih 

vedno bolj priljubljeni in se počasi vračajo v 

naše domove. 

Ne le, da so idealna rešitev za dogrevanje 

stanovanja kot dopolnilni vir toplote v 

prehodnih obdobjih kurilne sezone, ampak 

lahko predstavljajo tudi edini, primarni vir 

ogrevanja vašega doma.

Glede na energent:

 kamini na polena,

 kamini na pelete,

 plinski kamini,

 električni kamini.

Glede na delovanje:

 toplovodni kamini,

 toplozračni kamini.

VRSTE KAMINOV
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84,2 % izkoristek11 kW

Kaminski vložek na polena
H2O oceano, vodni

Kaminski vložek na polena H2O oceano uporabljamo 

kot vir toplote v različnih ogrevalnih sistemih. Manjše 

objekte lahko s kaminsko pečjo, glede na izbrano 

hidravlično vezavo, ogrevamo z radiatorji ali talnim 

ogrevanjem in pripravljamo toplo sanitarno vodo.

83,1 % izkoristek15 kWToplovodni

Toplozračna

Kaminska peč na polena
Atika Extra, zračna

Kaminsko peč na polena THORMA Atika Extra lahko 

uporabljamo kot toplotni vir za zračno ogrevanje 

stanovanj ali večjih bivalnih prostorov.

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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Bistvene komponente solarnega 
sistema:

 sončni kolektorji, 

 bojler ali zalogovnik prilagojen za solarni sistem, 

 raztezna posoda, 

 obtočna črpalka in 

 solarni regulator.

OGREVANJE SANITARNE VODE 
S SOLARNIM SISTEMOM

Kakšne so prednosti posameznih 
izvedb kolektorjev?

Eden najenostavnejših načinov izkoriščanja sončne 

energije je postavitev sončnih zbiralnikov, ki jih 

imenujemo tudi sprejemniki sončne energije (SSE) ali 

sončni kolektorji. Z njimi ogrevamo sanitarno vodo ali 

dogrevamo objekt.

Sončne kolektorje delimo v dve osnovni skupini in 

sicer na ploščate in vakuumske. Vsaka izvedba ima 

svoje prednosti in slabosti. Ploščati kolektorji so še 

vedno prevladujoča izbira, saj so cenovno ugodnejši. 

Poleg dobrih toplotnih izkoristkov jih odlikuje tudi 

zelo dobra odpornost na vremenske vplive in manjšo 

točo.

Sončno energijo izkoriščamo na dva 
načina

 S solarnim sistemom za pripravo tople sanitarne 

vode in dogrevanje prostorov.

 S sončnimi celicami za proizvodnjo električne 

energije s solarnim sistemom.

Neizčrpen brezplačen vir 
energije, prijazen okolju 

V Sloveniji imamo velik potencial za izrabo 

sončne energije, predvsem pa je sonce vsem 

dostopen in neizčrpen naravni vir. 

Energija sonca je okolju prijazna, ker 

ne povzroča emisij škodljivih snovi. Z 

izkoriščanjem solarne energije nadomestimo 

občutni delež porabe fosilnih goriv.

 Ploščati sončni kolektorji.

 Vakuumski sončni kolektorji.

VRSTE SONČNIH KOLEKTORJEV
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Solarni sistem
SRS

Različne izvedbe solarnega sistema SRS omogočajo 

ekonomičen in ekološko prijazen način ogrevanja 

sanitarne vode za 2–8 uporabnikov. Z vgradnjo 

zmogljivega solarnega sistema SRS lahko brez 

dodatnega dogrevanja skoraj v celoti zadovoljimo 

potrebe po topli sanitarni vodi in s tem znatno 

znižamo stroške.

Solar Keymark 95 % absorpcija Grelnik S.V. Regulacija

Ploskovni kolektorji
TS

Solarni kolektor TS omogoča pretvorbo sončne 

energije v toploto, ki jo koristimo v različne namene. 

Praviloma tako pridobljeno toploto uporabljamo za 

segrevanje sanitarne vode, kot podporo ogrevanju 

ali za ogrevanje vode v bazenih. Prednost kolektorja 

TS je njegova konstrukcija, ki omogoča univerzalno 

montažo.

Solar Keymark 95 % absorpcija 35 kg

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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REGULIRANJE 
OGREVALNIH SISTEMOV

S sodobno regulacijo ogrevanja 
do dodatnih prihrankov in 
večjega udobja

Ogrevalni sistem zagotavlja primerne 

temperature v bivalnih in delovnih 

prostorih v obdobju nizkih zunanjih 

temperatur. Njegovo delovanje mora biti 

prilagojeno zunanjim pogojem in zahtevam 

uporabnikov prostorov, pri tem pa mora biti 

energijsko čim bolj učinkovito, kar omogoča 

kakovostna regulacija ogrevalnega sistema. 

Nekdanje, zastarele, večinoma ročne 

načine regulacije v enostanovanjskih 

hišah, so v zadnjem času zamenjali 

sodobni, popolnoma avtomatski načini 

regulacije, ki poleg primernih pogojev 

bivanja in možnosti oddaljenega nadzora, 

zagotavljajo tudi opazne prihranke energije.

Kaj mora zagotavljati regulacija 
ogrevanja?

 Stalno prilagajanje toplotne moči ogrevalnih 

naprav spreminjajočim se pogojem okolice.

 Možnost prilagoditve ogrevanja življenjskemu 

ritmu in zahtevam uporabnika.

 Varovanje ogrevalnega sistema.

 Gospodarno delovanje ogrevalnih naprav in s tem 

zniževanje stroškov.

Vsaka stopinja je pomembna

Na temperaturo v prostoru vpliva množica dejavnikov, 

ki bi jih brez sodobnega regulatorja ogrevanja težko 

obvladovali. Regulator ogrevanja nenehno primerja 

temperaturo prostora z zunanjo temperaturo in 

nastavljeno željeno temperaturo v prostorih. Na 

osnovi teh podatkov prilagaja intenzivnost ogrevanja. 

Zavedati se moramo, da vsak stopinja manj pomeni 

od 5 % do 7 % prihranek pri stroških ogrevanja, zato 

je pomembno, da prostore ne ogrevamo več kot je 

potrebno za prijetno počutje.

DELITEV REGULATORJEV OGREVANJA

 Vremensko vodeni regulatorji ogrevanja.

 Conski regulatorji.

 Sobni termostati.

 Diferenčni termostati.
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Sobni termostat
WT

Digitalni sobni termostati WT so namenjeni 

uravnavanju sobne temperature v stanovanjih, 

manjših hišah ali za consko regulacijo temperature v 

večjih sistemih. Odlikuje jih minimalističen dizajn in 

enostaven uporabniški vmesnik z velikim osvetljenim 

displejem ter pregledno tipkovnico.

Polnilna baterijaBluetooth App Clausius BTWi-Fi

Regulator ogrevanja 
AHD20

AHD20 je kompaktni vremensko voden regulator 

ogrevanja, vgrajen v ohišje motornega pogona. 

Uporablja se za regulacijo mešalnega ventila in obtočne 

črpalke za uravnavanje dovodne temperature pri 

ogrevanju ali hlajenju odvisno od zunanje temperature.

Hitra montažaPlug-in konektorjiČarovnik za nastavitev

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
info@seltron.si
www.seltron.si
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