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Ne pozabite na
prezračevanje
TUDI V VROČIH
DNEH,
KI PRIHAJAJO
Kako hitro in
preprosto prezračiti
prostor tudi v peklensko
vročih dneh,
ne da bi ga zajel vročinski val
iz zunanjega okolja?

Pooblaščeni inženir gradbene stroke
pri Inženirski zbornici Slovenije –
specialist za nizkoenergetske
objekte in predavatelj s področij
prezračevanja, odprave toplotnih
izgub in racionalne gradnje
Milan Kuster,
univ. dipl. inž. grad.
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oletni dnevi se bližajo. Temperature se iz dneva v dan
strmo višajo, kar povzroča,
da so naša telesa pregreta in
nam je zmeraj vroče. Junija bo še
topleje in normalno bomo lahko
zadihali šele zvečer, saj sta čez
dan pogosto neznosni vročina
in sopara, ki sta včasih začinjeni
še z nevihtami. Nevihte oziroma
svež zrak, ki ga nevihta prinese v
stanovanje, ko odpremo vsa okna
in vrata, pa v vročih dneh na nas
vpliva osvežilno. Svežega zraka je
pa v poletih mesecih v stanovanjih,
ki so hermetično zaprta in ohlajena
na prijetno temperaturo, namreč
zmeraj premalo.

NAJ, ČE ŽELIMO
SVEŽ ZRAK, TOREJ
POČAKAMO NA
NEVIHTO?
Odgovor je NE, ni treba čakati
na nevihto, saj imamo lahko
svež zrak ves čas. Rešitev je
v prezračevalnem sistemu, ki
deluje po principu rekuperacije.
Ta omogoča prezračevanje
prostorov, ne da bi po
nepotrebnem odpirali okna in
vrata ter tako v prijetno ohlajen
prostor spustili vročinski val iz
zunanjega okolja.
Če spadate v tisto skupino ljudi,
ki ne marajo klimatskih naprav,

ker povzročajo prehlade in
glavobole, ter vam veliko
pomenita zdrav način življenja
in svež zrak, imamo rešitev
tudi za vas. Prezračevalni
sistem z rekuperacijo omogoča
prezračevanje
prostorov
brez odpiranja oken in tako
zagotavlja celodnevno zračenje.
Temperatura v stanovanju, ki se
ne ohlaja s klimatsko napravo,
pri tem ostaja enaka oziroma je
zaradi zračenja nižja, kot bi bila,
če stanovanja ne bi prezračevali.
Zmotno je prepričanje, da vse
klimatske naprave stanovanje
tudi prezračujejo, in prav tako
je zmotno prepričanje, da

to počnejo kuhinjske nape
ter ventilatorji v sanitarijah in
kopalnici. Ker vse te naprave
prisilno črpajo slab zrak iz
stanovanja, dotoka svežega
zraka pa ni, se ustvari podtlak,
in ko odpremo vhodna vrata,
v stanovanje običajno vdre
še slab zrak iz neprezračenih
hodnikov.
Zračenje pomeni od tri- do petkrat na dan za vsaj pet minut na
stežaj odpreti okna, da nastane
prepih. Takšno prezračevanje je
še posebno nepriljubljeno v poletnih mesecih, saj nihče nima rad
prepiha, stanovanje pa se poleti
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občutno segreje. Vdor hrupa in
pogosto umazanega zraka sta
dodatna izgovora, da oken ne
odpiramo, razen morda malo na
ventus (»oberliht«). Stanovanja
so zato slabo prezračevana.

ZAKAJ OGROMNO
LJUDI NEHA BOLETI
GLAVA, KO SE
SPREHODIJO PO
SVEŽEM ZRAKU?
Ker svež zrak pripomore k boljšemu počutju in zdravju človeka.
In zakaj ne bi tega uživali tudi ves
čas, ki ga preživljamo v stanovanjih, hišah in počitniških hišicah,
in sicer tako ponoči kot podnevi?
Dovod svežega zraka v bivalni
prostor je vsekakor eden izmed
poglavitnih dejavnikov, ki prispeva k povišanju bivalnega ugodja.
Raziskave iz preteklih let so pokazale, da je naša produktivnost
občutno slabša, če vdihujemo
slab in izrabljen zrak, ki se zadržuje v slabo prezračevanih
prostorih, zato se vse več ljudi
odloča za vgradnjo prezračevalne naprave. S konstantno izmenjavo zraka v prostor dovajamo
svež in s kisikom bogat zrak, ki
dobro vpliva na naše zdravje in
počutje.

VAM VLAGA IN
PLESEN UNIČUJETA
ZDRAVJE IN
STANOVANJE?
Vlago v prostor vnašamo z dihanjem, znojenjem, kuhanjem,
pranjem in prhanjem. S tem se
ustvarjajo dobre razmere za razvoj plesni in pršic, ki so dokazano najnevarnejši povzročitelji
bolezni dihal. Vse to se kaže v
slabem počutju, pogostih glavobolih, nerazpoloženosti, slabi
zbranosti in pogostejših prehladih. Obenem vlaga uničuje vaše
stanovanje in mu zmanjšuje
vrednost. Nihče namreč ne želi
kupiti stanovanja, ki daje občutek zatohlosti ter ter v katerem
se po stenah in kotih nabira
plesen.

KAKOVOSTNO
ZRAČENJE JE
SISTEMSKO
ZRAČENJE Z
VGRAJENIM
PREZRAČEVALNIM
SISTEMOM
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Zračenje je najbolje prepustiti
sistemu. Kako pa je z vgradnjo
prezračevalnega sistema v že
vseljenih stanovanjih?
Kadar obiščemo zdravnika,
nam ta med drugim svetuje veliko svežega zraka. Pozabite na
misel, da to v starejših stanovanjih ni mogoče, prav tako, da je
tovrstno prezračevanje drago.
Prezračevalni sistemi omogočajo tudi naknadno vgrajevanje prezračevanja. To je bilo do
nedavnega zahtevno in drago,
zdaj pa se tudi na slovenskem
trgu ponuja zelo preprosta
trajna rešitev: vgradnja decentraliziranega prezračevalnega
sistema. Gre za učinkovito, kakovostno, estetsko, energetsko
varčno, preprosto, trajno in cenovno ugodno rešitev prezračevanja bivalnih prostorov.

IZKORISTITE 25-ODSTOTNO SUBVENCIJO
EKO SKLADA RS IN
POSKRBITE ZA SVOJE
ZDRAVJE S PREZRAČEVALNIMI SISTEMI
In kako prezračevalni sistem

deluje? Odvodne (ventilatorske)
enote namestimo v prostore, kjer je koncentracija vlage
najvišja oziroma je zrak najbolj
izrabljen. Od tam se izrabljeni
zrak prenese v prezračevalne
jaške ali ven, s čimer ustvarimo
podtlak, ki omogoči, da skozi
dovodne enote priteka svež in
čist zrak. Brez prepiha in temperaturnih izgub, neslišno in
enakomerno.
Alergiki, pozor! Sistem lahko
vsebuje tudi zaščito pred cvetnim prahom in vam tako omogoča vdihavanje svežega zraka,
ne da bi morali odpreti okna,
kar skupaj s svežim zrakom v
stanovanje prinese ogromne
količine cvetnega prahu.

KAJ JE REKUPERACIJA?
Rekuperacija je rešitev tudi v
vročih dneh. Deluje po principu
toplotnega izmenjevalnika z izkoristkom nad 90 odstotki, kar
pomeni, da bo vaše stanovanje
v vročih dneh prezračeno, kljub
temu pa prijetno hladno.
Od nedavnega so na trgu tudi
sistemi z vračanjem toplote,

ki jih je mogoče v obstoječe
objekte vgraditi brez posebnih
gradbenih posegov. Delujejo po
principu toplotnega izmenjevalnika z izkoristkom nad 90 odstotki. Tako je mogoče tudi starejšo hišo spremeniti v pasivni
ali nizkoenergetski objekt.

GLAVNE PREDNOSTI
PREZRAČEVALNEGA
SISTEMA
A) Boljše bivalne razmere
Prezračevanje vseh prostorov
je konstantno, ni treba odpirati oken, s čimer se izognete prepihu, vedno je dovolj
svežega prefiltriranega zraka,
prah, hrup, veter, pršice in
cvetni prah ostanejo zunaj,
kar zmanjša možnost alergij,
iz vseh prostorov se odvajajo
slab zrak, vonjave iz kuhinje,
kopalnice in sanitarij ter škodljivi hlapi (barv, topil, pohištva,
preprog, čistil in drugega), iz
stanovanja se izloča vlaga in
tako preprečuje nastanek plesni, znotraj je minimalna izguba toplote, ker ni potrebe po
odpiranju oken ali vrat.
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Vse naštete prednosti prezračevalnih sistemov bistveno izboljšujejo mikroklimatske razmere
bivanja in pripomorejo k boljšemu zdravju, kar je pomembno
zlasti za otroke in starejše ljudi.
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B) P
 rihranki pri ogrevanju
in hlajenju
Kakovostni prezračevalni sistemi so izdelani v skladu z zahtevami uredbe o prezračevanju
in varčevanju z energijo (Pures),
ki sledijo nemškim nizkoenergijskim standardom (DIBt). Triletne analize spremljanja porabe energije v prezračevalnih
objektih z decentraliziranim sistemom so pokazale, da sistem
privarčuje 29 odstotkov energije
v primerjavi z zračenjem z odpiwww.lunos.si − info@lunos.si ranjem oken, kar pomeni, da se
www.lunos.si − info@lunos.si investicija povrne v šestih letih,
sistem pa bo deloval še dolgo
po tem.
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Tako v zimskih kot vročih poletnih dneh v stanovanju ohrani
prijetno temperaturo, hkrati pa
ga prezrači brez temperaturnih
izgub.

POPUSTA

NAJSODOBNEJŠI REKUPERATORSKI SISTEM LUNOS E2
NAJSODOBNEJŠI REKUPERATORSKI SISTEM LUNOS

FEBRUARJU ZAGOTOVITE KAR POPUSTA P
FMAEBRUCAURJZUAZGAOGTOTVOIVTIET KAR 40% POPUSTA

PREZRAČEVANJE
PREZRAČEVANJEBREZ
BREZTOPLOTNIH
TOPLOTNIHIZGUB
IZGUB

25% Subvencije Eko sklada

- toplotni izkoristek nad 90%
3
- poraba energije, le 0,05W/m /h
- neslišno delovanje, le 17 db

POKLIČITE ŠE DANES INSI V MESECU
P
O
POKLI
Č
I
T
E
ŠE
DANES
I
N
SI
V
MESECU
POKLIČITE
ŠE
DANES
IN
SI
V
MESECU
POKLIČFEBRUARJ
ITE ŠE DANESU ZAGOTOVI
INSI V MESECU
L
U
N
O
S
_
2
0
3
x
1
4
POPUSTA
TE KAR
POKLIČITE
ŠE
DANES
INSI
V
MESECU
POPUSTA
FEBRUARJ
U
ZAGOTOVI
T
E
KAR
MARCU
ZAGOTOVITE
KAR
POPUSTA
FEBRUARJ
U
ZAGOTOVI
T
E
KAR
L
U
N
O
S
_
2
0
3
x
1
FEBRUARJU ZAGOTOVITE KAR 40% POPUSTA

LUNOS_203x130_034.indd 1

LUNOS d.o.o., ROBBOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA
LUNOS d.o.o., ROBBOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

www.lunos.si − info@lunos.si
www.lunos.si − info@lunos.si

14.02.2012 14:12

NAJSODOBNEJŠI REKUPERATORSKI SISTEM LUNOS E2
NAJSODOBNEJŠI REKUPERATORSKI SISTEM LUNOS E2

POHITITE IN SI ZAGOTOVITE ŠE: PREDNOSTI:
POHITITE IN SI ZAGOTOVITE ŠE: PREDNOSTI:
25% Subvencije Eko sklada
- toplotni izkoristek nad 90%
25% Subvencije Eko sklada
- toplotni izkoristek nad 90%
- poraba energije, le 0,05W/m3/h3
- poraba energije, le 0,05W/m /h
POHITITE IN SI ZAGOTOVITE ŠE:
PREDNOSTI:
POHITITE IN SI ZAGOTOVITE ŠE: - PREDNOSTI:
neslišno
delovanje,
le 17 db
25% Subvencije Eko sklada
- toplotni
izkoristek
nad 90%
neslišno
delovanje,
le90%
17 db
25% Subvencije Eko sklada
- toplotni izkoristek nad
- poraba energije, le 0,05W/m3/h3
- poraba energije, le 0,05W/m /h
- neslišno delovanje, le 17 db
- neslišno delovanje, le 17 db

40%
40%

POKLIČITEnas
ŠE DANES
INSI V MESECU telefonsko številko
Pokličite
na
brezPlačno
POKLIČITE
ŠE
DANES
INSI
VMESECU
MESECU
POKLIČITE
ŠEnas
DANES
IN
SI
POKLIČITE
ŠE
DANES
INSI
VVMESECU
Pokličite
na
brezPlačno
številko
POKLIČITE
ŠE
DANES
INSI
V
MESECU
POKLIČITE
ŠE
DANES
IN
SI
V
MESECU
POPUSTA
FEBRUARJUZAGOTOVITE
ZAGOTOVITEKAR
KARtelefonsko
40%
POPUSTA
FEBRUARJU
POPUSTA
FEBRUARJU
KAR
MARCU
KAR
POPUSTA
ZAGOTOVITE
KAR
MARCU
KAR
080
13
z
veseljem
vam
bomo
080 73
73FEBRUARJU
13inZAGOTOVITE
inZAGOTOVITE
zZAGOTOVITE
veseljem
vam40%
bomosvetovali
svetovali
9

