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KAKOVOST V GRADBENIŠTVU

• Nedavno tega so se prodajali le kvadratni metri, kakovost je bila
enotna, splošno znana

• Še vedno se realizirajo stari projekti z minimalnimi kakovostnimi
lastnostmi

• Kakovost: lokacija, tehnična, tehnološka, oblikovalska, uporabnostna, 
okoljska, energetska varčnost, upravljanje, komfort, varnost

• Lokacija še vedno najbolj vpliva na ceno

• Energetske oznake so obvezne, vpliv na ceno?

• Nizkoenergijska in pasivna gradnja

• Dobra pasivna gradnja, pod 10 kWh/m2 letno



Formalno zagotavljanje kakovosti

• Projekt – projektant

• Investitor – končni kupec ali investicija za trg

• Izvajalec kupuje najceneje

• Nadzornik?

• Uporabno dovoljenje – izvedenec?

• Težave končnih kupcev ob neustrezno izvedenih sistemih – brez
formalnih možnosti za uspeh pri prodajalcih



KAJ JE OMOGOČILO PASIVNO GRADNJO?

• Nova stekla (toplotna dioda)

• Boljši okenski okvirji

• Zrakotesna, RAL vgradnja oken

• Zrakotesna toplotna zaščita

• Rekuperacija z visokim izkoristkom

• Rešeni toplotni mostovi



ALI JE REKUPARACIJA NUJNA?

• Higrosenzibilno prezračevanje je sanitarno ustrezno, že dolgo pa ne 
energijsko in s stališča komforta

• Brez rekuperacije samo pri prezračevanju izgubimo 2-3 x toliko, 
kolikor je pasivni standard za VSO ENERGIJO za ogrevanje!

• Vprašljivi izračuni teh toplotnih izgub stavb ne upoštevajo (PHPP ga)

• Nove ideje o “naravnem” prezračevanju lahko delujejo le v zelo ozkem
časovnem obdobju in ne izključujejo prisilnega prezračevanja z 
rekuperacijo

• Druge tehnične rešitve ni.

• Vrstni red: zdravje, komfort, poraba energije, okolje



Vprašljivi izračuni

Izračun prezračevalnih toplotnih izgub v enem letu:

Hiša, tloris 150 m2, neto etažna višina 250 cm:

Volumen x 0,34 (spec.topl.z.) x stopnja izmenjave x 3.300 x 24 : 1000 
=375 x 0,34 x 0,35 x 3300 x 24 : 1000 = 3.534,30 kWh

3.534 kWh : 150 m2 = 23,6 kWh/m2 leto (pasiva 15)

Privarčevana energija = prezračevalne izgube x toplotni izkoristek 
naprave.



Higrosenzibilno prezračevanje



Zakaj lokalne naprave niso pravi odgovor?

• Dobre so za prezračevanje posameznih prostorov, ko so uporabniki
ODSOTNI

• Ne prezračujejo VSEH prostorov, niti posameznega v celoti

• Naprave v paru mešajo zrak med prostori

• Veliko vrtanja v fasadne zidove, elektro vezave…

• Dražje in slabše od centralnega sistema, slab toplotni izkoristek

• Hrup - volumen, dejanski učinek je slab, izgled?, servis, vzdrževanje?

• Primerne za posebne objekte ali za odsotnost uporabnikov

• Ujetost uporabnikov v napačno projektiranih sistemih



Nekaj skic – lokalne naprave



Najpomembnejše pravilo kakovostnega
prezračevanja

• Svež zrak DOVAJAMO v bivalne prostore (sobe, dnevno sobo)

• CELOTEN sveži zrak ODVAJAMO preko t.i. umazanih prostorov: 
kuhinja, kopalnica, WC…iz objekta – (izpodrivno)

• Delovanje mora biti samodejno, brez udejstvovanja uporabnikov

• Delovanje mora biti NEPREKINJENO

• Energetsko varčno in komfortno za uporabnika

• Tem zahtevam ustreza le centralni sistem po  stanovanjih, hišah

• Energetske sanacije – problem cene, distribucije



Projektiranje

• Pred leti 90% neustreznih projektov

• Sedaj okoli 30% neoptimiziranih

• Brezplačno izdelamo skico in popis za vsakogar

• Običajne napake:

1. Direktni odvodi (kuhinjske nape namreč niso potrebne!)

2. Premali odvod v kuhinjah

3. Odvodi ali dovodi po hodnikih

4. Izenačenost volumnov po etažah

5. Dovod preblizu odvoda – izpodrivno prezračevanje

6. Mikrolokacije dovodov, odvodov

7. Ni predvidenih tipk za intenzivno prezračevanje



Distribucija zraka

• Primer šolskega razreda



Projektiranje



Primer



Primer



KGH IN PREZRAČEVANJE

• Definicija pasivne hiše: klasični ogrevalni sistem ni več potreben, 
nadomešča ga prezračevalni sistem!

• Kljub temu se praviloma izvaja podno ogrevanje – navada, bojazen, 
kak izračun, skrb pred mrazom, komfortni razlogi – talna obloga

• Hiše na meji pasive, ali večjih dimenzij…

• Podno ogrevanje je najmanj primerno ker je počasne odzivnosti –
stropno ogrevanje – hlajenje je hitro odzivno

• Z aktivacijo prezračevanja, podno ogrevanje ni potrebno

• Razlika med ogrevanjem in dogrevanjem



Ogrevanje preko prezračevanja

• Soledefroster za pasivno predgrevanje in predohlajanje zraka

• Centralni ogrevalni register s toplo vodo ali direktno freon…

• Centralni PTC elektro grelec

• Lokalno sobno elektro ogrevanje ali dogrevanje

• Problem odzivnosti in različnih temperatur po sobah (solarni dobitki)

• Problem volumnov in suhega zraka

• Lokalno dogrevanje ali ogrevanje je optimalna rešitev



Presuh zrak

• Le pozimi

• Enako suh, kot če bi odpirali okna

• Pod 40% RV ni zdravo

• Notranji viri

• Razmerje med volumnom in notranjimi viri

• Optimiziranje volumnov

• Dodatno lokalno dovlaževanje

• Dodatno centralno dovlaževanje



Dovlaževanje



Hlajenje preko prezračevanja

• Le pogojno: mali objekti in izolirane cevi, sicer:
• Počasna odzivnost
• Mala moč hlajenja malih volumnov
• Razvlaževanje da, hlajenje pa vprašljivo
• Problem časovne odzivnosti
• Običajno potrebujemo veliko moč v malem časovnem obdobju
• Sistem je dražji od navadne klime, ki ima boljši učinek – moderna rešitev
• Soledefroster ne razvlažuje (dovolj)
• Ploskovno hlajenje zahteva razvlaževanje
• Zastiranje steklenih površin!



Preveč vlažen zrak

• Poleti – relativna vlažnost

• Neprijetno že ob nižjih temperaturah, nad 60% RV

• Soledefroster ne razvlažuje dovolj

• Klimatska naprava v sistemu – počasen učinek, drago

• Klimatska naprava posebej – moderna rešitev

• Stensko, podno, stropno hlajenje zahteva klimatsko napravo

• Zastiranje steklenih površin!

• Manj je več



Ogrevalni viri

• TČ prevladujejo

• Električna energija - bolj logična opcija, zelena energija

• Zemeljski plin ni slaba rešitev

• Biomasa in solarni sistem = trajnostna gradnja

• Kamin v hiši, pravilno kurjenje, le z izmenjevalcem toplote

• Autarkična gradnja – Gimnastik Mitja Petkovšek (2.500-5.000 KWh)



Upravljanje s sistemom

• Z več ločenimi regulacijami

• Z enotno regulacijo

• Inteligentni sistemi upravljanja

• Oddaljen dostop

• Pametni aparati ne potrebujejo upravljanja

• Samodejno upravljanje – uporabnik naj uporablja

• Kaj je kakovostno?



Kakovost v obratovanju

• Originalni rezervni deli

• Redna menjava filtrov

• Redno vzdrževanje

• Zanesljiv partner, proizvajalec, monter

• Kakovostna storitev od projektiranja do uporabe, servisa…



Kakovost v izvedbi instalacij

• Uporaba kakovostnih materialov in aparatov

• Kakovost vpliva na ceno – Eko sklad

• Zrakotesna izvedba

• Upoštevati upor zraka, dušenje hrupa, toleranc,

• Izvedbe v betonu ni mogoče popravljati

• Usklajevanje z drugimi izvajalci in rešitvami

• Ne sme ti biti vseeno


