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HVALA ZA VAŠE ZAUPANJE

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠE ZANIMANJE za 
podjetje Termo-tehnika in za izdelke naše 
blagovne znamke KRONOTERM. Če izbirate 
odlično rešitev za ogrevanje svojega doma, ste 
prišli na pravo mesto, saj ste našli zanesljivega 
partnerja. 

SMO VODILNI IZDELOVALCI TOPLOTNIH ČRPALK 
v Sloveniji in vsako leto nam zaupa več kot 7000 
kupcev, kar je največ med vsemi slovenskimi 
proizvajalci. Izdelke v celoti izdelujemo v 
Sloveniji, izvažamo pa jih tudi na zahtevne 
evropske trge. V sodelovanju z nami boste za svoj 
dom našli najboljšo rešitev, ki je v tem trenutku 
na voljo.

Prava resnica o učinkovitosti toplotnih črpalk | Pogoste napake o izbiri ogrevanja

POSLANSTVO PODJETJA je že od same 
ustanovitve naprej razvoj, proizvodnja in 
trženje visokotehnoloških naprav za varčno ter 
okolju prijazno ogrevanje in hlajenje. Predanost 
dejavnosti je ena osrednjih vrednot podjetja, 
ki svoj ugled gradi na profesionalnosti in 
strokovnosti. 

V želji po večji prepoznavnosti na domačem in tujem trgu in ob jubilejni 40.000 toplotni 
črpalki na trgu, smo v letu 2013 uvedli novo blagovno znamko KRONOTERM. In sicer 
KRONO iz priimka ustanovitelja firme KRONOvšek ter TERM iz imena TERMo-tehnika.

NENEHNO VLAGANJE V ZNANJE in razvoj, napredna tehnologija, strateške partnerske povezave, kakovost 
in fleksibilnost proizvodnje in storitev, tehnična podpora partnerjem in strankam ter visoko usposobljena 
servisna podpora so vrednote in prednosti, zaradi katerih je podjetje 
Termo-tehnika d. o. o. prepoznavno kot strokovno najbolj usposobljeno in zaupanja vredno.

NAVDUŠILI vas ne bomo le s kakovostjo izdelkov, naše toplotne črpalke so izjemno učinkovite, lepo 
oblikovane in tihe pri delovanju. Za vas bo skrbela naša izkušena ekipa. Montažo in vzdrževanje izvajamo 
strokovno in prijazno.

Obljubljamo, da boste z nami vedno imeli topel dom.

Direktor
Bogdan Kronovšek
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ZGODOVINA PODJETJA

RUDI KRONOVŠEK, ustanovitelj 
in sedanji prokurist podjetja 
Termo-tehnika d. o. o., se 
je že kot štipendist zaposlil 
v Gorenju, kjer je takoj po 
diplomi na ljubljanski Fakulteti 
za strojništvo prevzel razvoj 
zamrzovalnih skrinj. V času 
prve energetske krize v 
začetku 70. let je bil pobudnik 
proizvodnega programa 
toplotnih črpalk v Gorenju. 
Razvil je prvo generacijo 
serijsko izdelovanih sanitarnih 
toplotnih črpalk.

Z RAZPADOM GORENJA RR 
d. o. o. in ukinitvijo določenih 
oddelkov, predvsem razvojnih, 
se je odločil za samostojno 
pot in tako leta 1990 ustanovil 
podjetje Termo-tehnika d.o.o. 
V manjšem gospodarskem 
poslopju si je s tremi sodelavci 
uredil začasno delavnico in 
zasnoval popolnoma novo 
generacijo sanitarnih toplotnih 
črpalk. Prve serije toplotnih 
črpalk so bile v modularni 
izvedbi za montažo na bojlerje 
in to predvsem za pogodbenega 
kupca - tovarno bojlerjev 
Lentherm Invest. Začetne 
količine so bile med 70 in 100 
enotami letno. 

Z IZKUŠNJAMI IN USTREZNIM 
ZNANJEM s področja hladilnih 
sistemov je Termo-tehnika 
svoje delovanje razširila tudi 
na druge programe, kot so 
hladilne komore, sušilne 
naprave za sušenje lesa in 
sena, hladilne naprave za 
hlajenje vina, industrijske 
hladilne naprave in sisteme itn. 
Tehnologijo hladilnih sistemov 
za hlajenje vina je podjetje 
razvijalo še naprej in tako do 
sedaj s celotno tehnologijo 
hlajenja in nego vina opremilo 
vsaj sto malih in tudi nekaj 
velikih vinarjev. 

Z VSE VEČJIM ZANIMANJEM za sanitarne toplotne črpalke je podjetje v 
drugi polovici 90. let razširilo program z modernimi, lepo oblikovanimi 
funkcionalnimi izdelki, povečalo število zaposlenih in se aktivno 
usmerilo v promocijo in trženje, pri čemer je doseglo lep uspeh, saj 
so se količine letno povečevale od 30 do 40 odstotkov. 

POLEG TRGOVCEV in monterjev so bili med večjimi kupci ves čas 
prisotni: Gorenje GTI, Gorenje Tiki, Termotehnika iz Novega mesta in 
Lentherm Invest iz Lenarta. Po večletnem testiranju in certificiranju 
naprav na inštitutu SIQ za preverjanje varnosti in ustreznosti naprav je 
podjetje Termo-tehnika leta 2004 podpisalo pogodbo o dobavi toplotnih 
črpalk enemu največjih evropskih proizvajalcev bojlerjev – Austria 
Email, ki še danes predstavlja večji del njihovega izvoza. 

V LETU 2010 je ustanovitelj in dosedanji direktor Rudi Kronovšek 
predal vodenje družinskega podjetja sinu Bogdanu Kronovšku, sam 
pa še naprej nudi pomoč podjetju in skrbi za zadovoljstvo uporabnikov 
toplotnih črpalk in drugih izdelkov.
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SERVIS

STROKOVNO SVETOVANJE IN PRODAJA

ODLOČITEV ZA VGRADNJO primernega ogrevalnega sistema, tako pri novogradnji kot pri obnovi 
obstoječega sistema, ni enostavna in lahko pomeni veliko naložbo ali nenehen problem naslednjih 15 ali 
več let. 

ZA POMOČ pri tej zahtevni odločitvi ter pojasnitvi delovanja sistema, predstavitvi prednosti in slabosti ter 
omejitve ogrevanja s toplotno črpalko je v podjetju na voljo usposobljena ekipa svetovalcev in prodajnih 
inženirjev. Pomagamo vam pri zasnovi, projektiranju, določitvi in izbiri optimalnega sistema glede na 
možnosti uporabe različnih toplotnih virov na lokaciji, nadzorujemo izvedbo in poskrbimo za končno 
optimizacijo celotnega sistema. 

VSE TO UREDIMO POPOLNOMA BREZPLAČNO, saj v podjetju verjamemo in zagovarjamo, da sta pravilna 
zasnova in izvedba ključnega pomena za učinkovito in zanesljivo delovanje. Izbira toplotne črpalke z 
blagovno znamko KRONOTERM se bo hitro izkazala kot pametna odločitev. S prodajo preko 6000 sanitarnih 
in preko 1000 ogrevalnih toplotnih črpalk smo že več let vodilno slovensko podjetje na področju toplotnih 
črpalk, hkrati pa se vse bolj uveljavljamo tudi na mednarodnih trgih.

IMAMO ORGANIZIRANO profesionalno 
servisno službo z odzivnimi, strokovno 
usposobljenimi in prijaznimi serviserji, ki 
nudijo uporabnikom tehnično podporo in 
pomoč po celotni Sloveniji. 
ZARADI LASTNE PROIZVODNJE so vsi rezervni 
deli na zalogi in takoj na voljo za zamenjavo, 
kar je še posebej pomembno v mrzlih 
zimskih dneh. Tako hiter in učinkovit servis 
je še ena ključna prednost pred mnogimi 
konkurenčnimi ponudniki v Sloveniji. Na voljo 
vam je tudi dežurna telefonska številka, na 
katero lahko v nujnih primerih pokličete tudi 
ob vikendih.
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NENEHEN RAZVOJ JE KLJUČ DO USPEHA!

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI in učinkovitosti sta osnova za 
zanesljivo in dolgoročno delovanje izdelka. Ker v podjetju 
svoje poslanstvo gradimo na zanesljivosti in kakovosti, 
imamo lasten razvojni laboratorij, v katerem poteka razvoj 
in preizkušanje novih izdelkov. 
HKRATI PA SE v njem izvaja tudi testiranje na celotno 
življenjsko dobo toplotne črpalke. V letu 2010 smo 
instalirali tudi popolnoma avtomatiziran in računalniško 
voden laboratorij za testiranje naprav po zadnjih veljavnih 
standardih EN16147 in EN14511.

VEDNO NAS VODI želja po nenehnem razvoju vse bolj učinkovitih, okolju prijaznih in zanesljivih naprav, ki 
odgovarjajo zahtevam uporabnikov. Zato imamo trenutno v svojem programu več kot 70 različnih modelov 
sanitarnih toplotnih črpalk in več kot 90 modelov ogrevalnih toplotnih črpalk. 
SMO EKIPA VISOKO USPOSOBLJENIH inženirjev, ki skrbi za stalne izboljšave serijskih naprav in za razvoj 
novih generacij toplotnih črpalk in posebnih industrijskih sistemov. Pri tem uporabljamo napredno in 
sodobno tehnologijo, ki vključuje vrhunska orodja za načrtovanje, konstrukcijo in testiranje naprav. 
Poleg lastnega razvoja podjetje intenzivno in neposredno sodeluje tudi pri razvoju in izboljšavi določenih 
komponent hladilnih sistemov s priznanimi podjetji, kot so: Alfa laval, Honeywell, Tecumseh, Copeland, Ebm 
Papst, Ziehl Abegg, itn. 
ZA ERGONOMIČNOST, funkcionalnost oblike in všečen sodoben design skrbi dolgoletni zunanji sodelavec 
profesor Smrdelj z Akademije za industrijsko oblikovanje.

LASTEN LABORATORIJ



Z ODZIVNO IN FLEKSIBILNO 
PROIZVODNJO, z dovršenimi 
tehnološkimi procesi in 100% končno 
kontrolo, je zagotovljena visoka kakovost 
in zanesljivost tako serijskih naprav 
kot različnih sistemov, ki so prilagojeni 
specifičnim strankinim zahtevam.

TOVRSTNE PREDNOSTI PROIZVODNJE 
omogočajo hitre implementacije 
izboljšav serijskih naprav in hiter zagon 
proizvodnje novo razvitih sistemov. 
Pri proizvodnji za dosego najboljših 
rezultatov uporabljamo izključno 
kakovostne in izjemno zanesljive 
komponente evropskih proizvajalcev 
Copeland, Swep, Alfa laval, Honeywell, 
Danfoss itn.

VSE OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE 
so 100% testirane. 

LASTNA PROIZVODNJA IZREDNA FLEKSIBILNOST
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DOKAZILA ODLIČNOSTI NAGRADE IN PRIZNANJA

V VEČ KOT 23-LETNEM delovanju smo 
prejeli veliko strokovnih in poslovnih 
nagrad. Med nagradami poslovne 
odličnosti je med najprestižnejšimi 
nagrada za uspešno in stabilno rast 
podjetja; zlata gazela Savinjsko 
zasavske regije 2007 in ponovna 
uvrstitev med prve tri finaliste na izboru 
zlate regijske gazele v letu 2009, 2011 in 
2012.

ZA FINANČNO STABILNOST in za redno 
poravnavanje vseh svojih finančnih 
obveznosti pa smo že drugo leto 
zapored prejeli priznanje: A boniteta 
odličnosti.

MED STROKOVNIMI NAGRADAMI 
za inovativnost in razvoj sta 
najpomembnejši srebrni in bronasti ceh 
ter uvrstitev visoko učinkovite toplotne 
črpalke serije »ECO« med najboljše tri 
okolju prijazne izdelke leta 2010.

OD NOVEMBRA 2012 smo člani evropskega 
združenja proizvajalcev toplotnih črpalk. 
Osnovna naloga združenja je osveščanje 
uporabnikov o kvaliteti toplotnih črpalk 
in pa bdenje nad kvaliteto in verodostojno 
ponudbo TČ. (www.ehpa.org)

ŽE JANUARJA 2008 pa smo postali člani 
združenja največjih evropskih proizvajalcev 
toplotnih črpalk BWP (Bundesverband 
Wärmepumpe), ki deluje na področju 
držav Nemčije, Avstrije in Švice                       
(www.waermepumpe.de)

DELOVANJE NA EVROPSKEM NIVOJU
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NEPRESTANO IZPOPOLNJEVANJE in 
izobraževanje na različnih področjih 
je temelj dolgoročnega razvoja. 
Zato v podjetju izvajamo redna 
interna izobraževanja zaposlenih. 
Poleg internih izobraževanj pa v 
podjetju zadnjih 10 let izvajamo 
redna izobraževanja za: projektante, 
monterje in trgovce toplotnih črpalk. 
USPOSOBLJENOST INŠTALATERJEV 
in projektantov je namreč ključnega 
pomena za uspešno izvedbo 
energetsko varčnega ter okolju 
prijaznega sistema ogrevanja in 
hlajenja. 

REDNA PRISOTNOST na vseh 
specializiranih slovenskih sejmih je 
odlična priložnost za predstavitev 
prednosti toplotnih črpalk končnim 
uporabnikom. 

VELIKA ANGAŽIRANOST lastnih 
strokovnjakov na sejemskih 
predstavitvah pa pomeni, da lahko kupci 
dobijo na sejmu konkretne nasvete in 
tudi že končne rešitve, ki lahko gredo 
takoj v realizacijo.

PRISOTNOST NA SEJMIH

IZOBRAŽEVANJA IN SEJMI

TO IMA še toliko večji pomen, ker se je v zadnjih letih z ekspanzijo ponudbe tovrstnih sistemov, predvsem 
nizkokakovostnih z Vzhoda, strmo povečalo število zgrešenih in slabo izvedenih sistemov, ki niso v korist 
niti uporabniku niti okolju, ampak mečejo slabo luč na področje toplotnih črpalk.
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PRAVA RESNICA O UČINKOVITOSTI TOPLOTNIH ČRPALK

KAKOVOSTNA IN UČINKOVITA toplotna črpalka, ustrezne moči, ki jo strokovno vgradimo, je garancija za 
vaš topel dom. Raziskave svetovno znanih laboratorijev in vse naše raziskave dokazujejo isto. S pomočjo 
pravilno izbrane in vgrajene toplotne črpalke, boste prihranili od 55 pa celo do 80 % (odvisno od toplotnega 
vira in vrste ogrevalnega sistema) pri vašem računu za ogrevanje. Investicija v sistem ogrevanja s toplotno 
črpalko se tako izplača že v 6 do 7 letih, ob upoštevanju subvencije ekosklada pa še bistvo prej. 
TOPLOTNA ČRPALKA kot izjemno varčna naprava za ogrevanje sama po sebi še ne nudi pričakovanih 
prihrankov, če projekt ni dobro zasnovan. Pomembna je pravilna izbira toplotnega vira, ogrevalnega 
sistema in učinkovite regulacije, ki usklajuje celoten sistem. 
PRAVA RESNICA o toplotnih črpalkah je torej naslednja. Vaš dom bo topel za manj denarja, kot če ga 
ogrevate na olje plin ali biomaso. Sicer pa preverite tudi v domačem „računovodstvu“.

NAJVEČJE NAPAKE ljudje običajno naredimo na začetku. Naj bo to začetek projekta, izbira šole, v katero se 
vpišemo, izbira življenjskega partnerja, izbira menija za nedeljsko kosilo. Če naredimo napako na začetku, 
v nadaljevanju zgolj popravljamo slabo začetno odločitev. Če na začetku premislimo dobro, kaj želimo, in če 
ne preučimo vseh možnosti, lahko naredimo napako. Začetne napake pa potem vodijo do še več napak.

NAJLAŽJE SE napakam pri zadevah, na katere se ne spoznamo najbolje, izognemo tako, da se posvetujemo 
s strokovnjaki. Poglejmo nekaj napak pri izbiri ogrevanja vašega doma:

1.  Ne posvetujemo se s strokovnjakom, to je glavna 
in največja napaka.

2.  Nepravilna izbira toplotne črpalke; glede na 
svoje potrebe lahko izberemo preveč ali premalo 
zmogljivo toplotno črpalko.

3.  (Ne) pravilna izbira lokacije toplotne črpalke; če 
črpalka ni montirana na optimalnem mestu, je 
zato lahko celoten sistem manj učinkovit.

4.   Večina toplotnih črpalk ni neslišnih. Glede na 
občutljivost na hrup, ni vseeno kakšno toplotno 
črpalko izberemo in kje jo montiramo.

Večina toplotnih črpalk 
Termo - tehnika ustreza zahtevnim 
pogojem razpisa za subvencije s strani 
Eko sklada.

POGOSTE NAPAKE O IZBIRI OGREVANJA

SO TOPLOTNE ČRPALKE res učinkovite? Bo 
naš račun za ogrevanje res veliko nižji? Mnogi 
si postavljajo takšna in podobna vprašanja. 
Prava resnica je enostavna. 
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VSAK OGREVALNI SISTEM ima svoje posebnosti, ki jih moramo upoštevati, da bo delovanje nemoteno, 
hkrati pa tudi najbolj učinkovito. Podobno je tudi pri toplotnih črpalkah, ki glede na večjo različnost v 
primerjavi s konvencionalnimi sistemi zahtevajo še več pozornosti.

Tistega, kateri je na voljo in ima hkrati najvišjo povprečno temperaturo v ogrevalni sezoni. 
To je v prvi vrsti podtalna voda, katera ima povprečno temperaturo okrog + 10°C. Pri tem pa mora biti 
le-ta na voljo v zadostni količini , hkrati pa mora imeti ustrezno kvaliteto. Če podtalnica ni na voljo, potem 
pogledamo naslednjo možnost, ki je izkoriščanje akumulirane toplote zemlje. In sicer v obliki vgradnje 
horizontalnega kolektorja ali pa vertikalne zemeljske sonde. V 1. primeru potrebujemo ustrezno prosto 
zemeljsko površino, v 2. primeru pa mora biti omogočen dostop za vrtalni stroj. Če navedeno ni na voljo 
potem je najboljša možna izbira, toplota okoliškega zraka in pa toplotna črpalka zrak/voda. Zrak je seveda 
na voljo povsod, ima pa od prej navedenih toplotnih virov najnižjo povprečno temperaturo (razen na 
primorskem) in je iz tega razloga lahko ta vir nekoliko manj učinkovit.

Pri ogrevalnih sistemih s toplotno črpalko moramo izbrati nizkotemperaturne ogrevalne sisteme, kot so 
talno in stensko ogrevanje, medtem ko naj konvektorji in radiatorji služijo zgolj kot dopolnilo.
Če pa imate vgrajene radiatorje, potem je ogrevanje preko njih seveda tudi možno, učinkovitost je sicer 
nekaj manjša, vendar so stroški ogrevanja še vedno vsaj 50% nižji kot pri oljnem sistemu. Običajno se tu 
priporoča izbira visokotemperaturnih toplotnih črpalk.

Tovrstne toplotne črpalke morajo biti optimirane za delovanje na področjih s celinskim podnebjem 
(mrzle zime in visoka vlaga okrog 0°C). 
To pomeni, da morajo imeti velikopovršinske uparjalnike z velikimi razmaki med lamelami. To pomeni, da 
hkrati pa morajo imeti grelno število pri zunanji temperaturi +2°C vsaj 3,6 . Izvedbe, kot so zunanje enote 
klimatskih naprav, v našem podnebju niso dovolj učinkovite.

Pri izbiri prave toplotne črpalke in pravega ponudnika si moramo odgovoriti še na naslednja vprašanja: 
Kvaliteta vgrajenih komponent – naj bodo evropskega porekla. Kakšna je tehnična podpora in svetovanje 
proizvajalca? Kakšen je servis in kako je založen z rezervnimi deli? Kakšna je garancija in kdo jo daje? 
Kakšna je usposobljenost monterja? Kakšne so reference in boniteta ponudnika?

Kateri toplotni vir izbrati?

Kakšen ogrevalni sistem izbrati?

Na kaj je potrebno paziti pri izbiri toplotne črpalke zrak/voda?

Drugi pomembni dejavniki pri nakupu!

NA KAJ JE TREBA PAZITI PRI IZBIRI TOPLOTNE ČRPALKE?
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TRENDI V EVROPI

IZDELKI PRILAGOJENI POTREBAM KUPCEV!

Z EVROPSKIMI USMERITVAMI do leta 2020 so jasno zapisani cilji po zmanjšanju rabe primarne energije in 
po zmanjšanju emisij CO2. Vsaka država ima določeno, za koliko mora navedene vrednosti zmanjšati vsako 
leto. 
TO ZMANJŠANJE pa je mogoče le na osnovi intenzivne rabe obnovljivih virov. Glede na to, da pomenijo prav 
gospodinjstva velik potencial, je država že pred leti začela spodbujati uporabo obnovljivih virov. Eno izmed 
področij, kjer je mogoče največje zmanjšanje obeh faktorjev, je zagotovo ogrevanje objektov in sanitarne 
vode s toplotnimi črpalkami.

V spodnji tabeli je prikazano število prodanih toplotnih črpalk v letu 2011 (vir EHPA) in ocenjena prodaja v 
Sloveniji za leto 2011.

Iz tabele je razvidno, da je število vgrajenih toplotnih črpalk na 100.000 prebivalcev v Sloveniji razmeroma 
veliko, k čemur veliko prispeva subvencioniranje s strani države. Res pa je tudi, da je pri nas razmeroma 
veliko priložnosti še na področju toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje objektov.

V PODJETJU si vsa leta prizadevamo, da so izdelki prilagojeni potrebam končnih kupcev. Iz tega naslova 
je v ponudbi veliko skupin izdelkov, še več pa posameznih izvedenk. Prav posamezne izvedenke pomenijo 
prehod iz velikoserijske proizvodnje nazaj k potrebam posameznih kupcev. Ti izdelki so tako prilagojeni 
glede na dodatno opremo, dimenzije in mesta priključkov, design in barve kot tudi na ceno.

NA VOLJO SO tudi najrazličnejše hladilne 
naprave in sicer za naslednje namene: hlajenje 
kleti in drugih prostorov, kjer so potrebne 
temperature od 10 do 18 °C, hladilne naprave 
za enologijo, hladilne naprave za industrijo 
(hlajenje strojev za predelavo plastičnih mas, 
hlajenje drugih obdelovalnih strojev, hlajenje 
tekočin v industrijskih procesih) večina teh 
naprav omogoča tudi izkoriščanje odpadne 
toplote. 
VSE VEČJE hladilne naprave se dimenzionirajo 
in izdelajo točno glede na dejanske potrebe 
uporabnikov.

Država Zrak/voda Voda/voda Zemlja/voda Sanitarna voda Skupaj
Število prebivalcev 

( v miljonih)

Število vgrajenih 
TČ (na 100.000 

prebiv.)

Avstrija 5.400 990 4.900 4.250 15.540 8,4 185
Italija 380 430 410 90 1.310 60,7 2,1

Švica 11.250 540 7.100 1.320 20.210 10,5 192

Nemčija 32.600 2.800 19.100 8.900 63.400 81,7 77,6
Slovenija 1.300 280 340 5.600 7.520 2,0 376

Hladilne naprave
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TOVRSTNE TOPLOTNE ČRPALKE so namenjene prvenstveno za ogrevanje sanitarne vode v gospodinjstvih, 
kot v poslovnih objektih. Izvedbe so lahko z vgrajenim bojlerjem (volumna od 100 do 1000 litrov) ali pa brez 
bojlerja. 
NADALJE SO na voljo enoprostorske TČ (tiste, 
ki jemljejo toploto iz prostora, v katerem so 
nameščene) ali TČ z vodenim zrakom (tiste, ki lahko 
jemljejo toploto iz sosednjih prostorov), kot tudi 
univerzalne izvedbe, ki omogočajo oboje. 
GLEDE NA POTREBE po količini dnevno segrete vode 
pa se vse razlikujejo še po močeh.

OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE so namenjene ogrevanju stanovanjskih in poslovnih objektov, hkrati pa 
omogočajo prioritetno pripravo sanitarne vode. Izvedbe le-teh pa lahko omogočajo tudi hlajenje objektov. 
Glede na toplotni vir so na voljo tri skupine: zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda. 
PRI VSEH VRSTAH pa so potem glede na izgube objektov na voljo izvedbe od 5 do 100 kW, pa tudi večje moči 
pri kaskadni vezavi več toplotnih črpalk v serijo.

Sanitarne toplotne črpalke

Ogrevalne toplotne črpalke
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RAZNOVRSTNOST UPORABE IN NAČINI 
POSTAVITVE VEČJIH TOPLOTNIH ČRPALK

Toplotne črpalke voda/voda

Toplotne črpalke zemlja/voda

Toplotne črpalke zrak/voda

TOPLOTNE ČRPALKE voda/voda (kot edini vir) 
skupne moči 120 kW so namenjene za ogrevanje in 
hlajenje poslovnega objekta (pisarne, proizvodnja, 
skladišče). Osnovna + kaskadna regulacija krmili 
delovanje celotnega sistema (talno ogrevanje, 
konvektorji, radiatorji, kaloriferji).

TOPLOTNA ČRPALKA izkorišča v zemlji 
akumulirano energijo. Vgrajeni toplotni črpalki sta 
skupne moči 160 kW, kot toplotni vir pa je vgrajenih 
28 zemeljskih sond. Na ta način je omogočeno 
samostojno ogrevanje objekta pozimi, poleti pa 
pasivno in aktivno hlajenje. Poleg konvektorskega 
sistema je vgrajen tudi sistem za temperiranje 
betonskih mas objekta. Objekt je eden najbolj 
energetsko varčnih v Sloveniji.

OGREVANJE IN HLAJENJE večjih objektov s 
toplotnimi črpalkami zrak/voda. Poleg tega pa tudi 
priprava sanitarne vode za pokrivanje celotnih 
potreb. V večjih poslovnih objektih, še posebej 
v primerih, ko je potreba tudi po hlajenju, je 
najboljša uporaba konvektorskega sistema za v 
vse prostore.
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ZAČETEK PODJETJA je bil v mali delavnici sredi vasi. Vsled nenehnega razvoja se je podjetje vsako leto širilo 
na obstoječi lokaciji. Pri letni rasti preko 30% je bila ta rast na obstoječi lokaciji praktično nemogoča, zato smo 
zadnja leta najemali dodatne prostore v bližnji okolici, da smo lahko zadovoljevali vsa povpraševanja. Žal pa 
takšna drobitev ni idealna za poslovanje, zato smo se odločili za izgadnjo novega poslovnega objekta.

NOV POSLOVNI OBJEKT bo zgrajen na izvozu (Šentrupert)iz avtoceste. Kapacitete objekta bodo omogočale 
letno proizvodnjo preko 20.000 toplotnih črpalk in hladilnih sistemov. Objekt bo zgrajen po zadnjih ekoloških 
standardih, v marsičem pa bo celo nad tem. Zasnovan je v smeri samo oskrbe z energijo. Ogrevanje in hlajenje 
bo zagotovljeno s toplotno črpalko voda/voda, medtem ko bo večino potrebne energije pridogljeno s pomočjo 
fotovoltaičnih modulov.
Otvoritev objekta bo v maju 2014.

ZGODOVINA GRE NAPREJ IN ŽE JE TU LETO 2014
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