
ZAKAJ NAMESTITI
TERMOSTATSKE VENTILE IN
DELILNIKE TOPLOTNE ENERGIJE?

Temostatski ventili in merilniki toplote so 
trenutno najpogostejše teme 

sestankov lastnikov stanovanj.

Zakaj je primerna in potrebna namestitev 
sistema za regulacijo in merilnikov v 

vsako stanovanje stanovanjskega bloka? 

Predvsem zaradi treh razlogov:
•	 Prilagoditi se je treba zakonodaji glede zmanjšanja porabe energije in emisij, ki za leto 2014 predvideva obvezno 

namestitev teh naprav;
•	 Doseči	 je	 treba	 pravičnejšo	 delitev	 stroškov,	 glede	 na	 dejansko	 porabo	 posameznega	 uporabnika,	 z	 opustitvijo	

klasične	delitve	skupnih	stroškov;
•	 Izkoristiti	je	treba	davčne	olajšave.

Sistem za regulacijo in merilnik sestavljata predvsem dve napravi, ki se ju namesti na vsak radiator v stanovanju:

TERMOSTATSKI VENTIL

Je element, ki izvede termoregulacijo. Namesti se 
ga	na	radiator.	Vzdržuje	konstantno	temperaturo	v	
prostoru,	 tako	da	regulira	(povečuje	ali	zmanjšuje)	
količino	 tople	 vode	 v	 radiatorju	 za	 doseganje	
nastavljene	vrednosti	na	regulacijski	ročici.	
Ročico	zavrtimo	za	želeno	vrednost	nastavitve.

DELILNIK TOPLOTNE ENERGIJE

Namesti se ga neposredno na grelni element, da 
ovrednoti	količino	oddane	toplotne	energije.	Delilnik	
je	majhen	(približno	kot	mobilni	telefon)	in	tako	trdno	
nameščen	na	 radiator,	 da	 preprečuje	 nedovoljene	
posege. 
Skladno z veljavnimi predpisi, vsak delilnik zagotavlja 
točno	 izmero	 porabljene	 toplotne	 energije,	 saj	 se	
vanj vnesejo lastnosti radiatorja na kateremu je 
nameščen:	višina,	širina,	globina,	tip	materiala,	itd..

Skupna namestitev teh naprav uporabniku omogoča regulacijo delovanja vseh radiatorjev in stalni nadzor nad 
njihovo porabo. 
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PREDNOSTI NAMESTITVE

Kako draga je namestitev termostatskih ventilov in delilnikov?
Stroški namestitve in upravljanja so nizki, saj njihova namestitev ne predvideva zidarskih ali instalacijskih del:
namestitev v srednje velikem stanovanju zahteva pol dneva dela. 

Katere so ekonomske prednosti za posameznega uporabnika?
Namestitev	naprav	in	njuno	pravilno	upravljanje	s	strani	uporabnika	pripomore	k	približno	15	do	20-odstotnem	prihranku	
na	položnici	za	ogrevanje.	
Regulacija	uporabniku	omogoča,	da	lahko	v	prostorih,	ki	jih	ne	uporablja,	ali	pa	v	času	njegove	odsotnosti,	ventile	zapre	
(in	s	tem	ne	porablja	toplote).
Namestitev	 naprav	 (termostatskih	 ventilov	 /	 delilnikov),	 uporabnikom	omogoča	 tudi	 uveljavljanje	 predvidenih	 davčnih	
olajšav.

Katere so ekonomske prednosti za stanovanjski blok?
Vgradnja	 termostatskih	ventilov	omogoča	 razdelitev	porabe	 tople	vode,	ki	kroži	v	sistemu:	kar	pripomore	k	prihranku	
energije,	ki	je	povezan	z	delovanjem	toplotnega	generatorja	in	obtočnih	črpalk.	

Ali bomo za ogrevanje plačali več, če se bomo ogrevali ves dan?
NE.	Tudi	kdor	se	doma	zadržuje	ves	dan,	bo	deležen	koristi,	ki	jih	prinašata	regulacija	in	merilnik,	saj	tak	sistem	omogoča	
nižjo	 porabo	 v	 celotnem	 stanovanjskem	 bloku.	 Z	 regulacijo	 sobne	 temperature	 pa	 se	 poleg	 tega	 preprečita	 porast	
temperature	in	posledična	toplotna	izguba.

Katero napačno ravnanje lahko poveča porabo delilnika?
Samo	en	dejavnik	lahko	poveča	porabo:	temperatura	prostora.
Zato	je	pomembno,	da	se	uporabniki	naučijo	nastaviti	ročico	ventila	na	pravilno	temperaturo.

NASTAVITEV 
ROČICE

NASTAVITEV TEMPERATURE 
PROSTORA

0 Vse zaprto
Položaj	proti	zmrzovanju

1 Neuporabljeni prostori 
(shrambe,	hodniki,	pralnice)2

3
Položaj	udobja

4

5 Najvišja temperatura
hitro ogrevanje

Vsaka	 stopinja	 več	 v	 prostoru	 povzroči	 približno	 7-odstotno	
višjo	porabo:	če	iz	20°C	preidemo	na	23°C,	se	poraba	poveča	
za	20-odstotkov.



DELILNIKI IN TERMOSTATSKI VENTILI:
ODGOVOR NA VSAKO VPRAŠANJE

Ali so termostatski ventili hrupni?
Termostatski	 ventili	 ne	 vsebujejo	 premikajočih	 se	 delov	 (mehanskih	 delov	 ali	 mehanizmov),	 zato,	 če	 so	 pravilno	
nameščeni,	 niso	 hrupni.	Če	 je	 ventil	 hrupen,	 je	 treba	o	 tem	obvestiti	 serviserja	 in	monterja,	 ki	 lahko	 težavo	 rešita	 s	
pravilnim balansiranjem sistema.

Ali se lahko ogrevanje nastavi tudi, ko nas ni doma?
S	 spreminjanjem	nastavitev	 čez	 dan	 se	 ne	 dosežejo	 znatni	 prihranki	 (npr.	 ob	 krajši,	 nekajurni	 odsotnosti),	 saj	 je	 ob	
prihodu	domov	potrebno	več	energije,	da	se	prostor	ogreje	na	želeno	temperaturo.
Zelo	koristno	pa	je	znižanje	nastavitve	v	primeru	daljše	odsotnosti	(npr.	tedenske	odsotnosti).

Ali je možno blokirati ali omejiti temperaturni razpon termostatskega ventila?
Z	enostavnimi	koraki	je	možno	termostatske	ventile	blokirati	na	nastavljeno	vrednost	in	s	tem	preprečiti	njeno	neželeno	
spremembo	(npr.	v	prisotnosti	otrok).

Kako intenzivne so radijske emisije delilnika?
Delilnik	ima	dvosmerni	radijski	sistem	(sprejemnik	-	oddajnik),	zato	podatkov	ne	prenaša	nepretrgoma,	temveč	s	prenosom	
začne	šele,	ko	odčitovalec	odčita	podatke	o	porabi,	običajno	enkrat	do	dvakrat	letno,	kar	traja	samo	nekaj	sekund.	Poleg	
tega	se	delilnik	nahaja	stran	od	našega	telesa,	njegova	moč	pa	je	zelo	majhna:	približno	10	mW,	kar	pomeni,	da	se	zelo	
razlikuje	od	mobilnega	telefona,	čigar	delovanje	poteka	med	125	in	600	mW.
Mobilni	telefon	nosimo	zelo	blizu	telesa	ali	pa	celo	ob	njem	in	to	kar	za	dobršen	del	dneva,	podatke	pa	prenaša	neprestano,	
ne	samo	takrat,	ko	telefoniramo.

Katera merska enota je povezana z delilnikom?
Delilnik	izračunava	enote	porabe	(v	številih),	glede	na	formule,	ki	 jih	navaja	standard	SIST	EN	834:	obračun	vsakega	
radiatorja	 je	sorazmeren	z	njegovo	oddano	količino	 toplotne	energije,	na	podlagi	njegovih	mer	 in	specifičnih	 lastnosti	
(višina,	širina,	globina,	tip	materiala,	itd.).

Ali so možni nedovoljeni posegi na delilniku?
Predvideno	je	fiksiranje	s	pečatom,	ki	v	primeru	nedovoljenega	posega,	v	notranjosti	delilnika	aktivira	šifro	napake,	kar	
omogoči,	da	se	datum	in	ura	nedovoljenega	posega	shranita	in	prikažeta	med	postopkom	odčitavanja.
O namenskih ali nenamenskih nedovoljenih posegih je treba nemudoma obvestiti upravitelja, ki mora zagotoviti ustrezne 
sanacijske ukrepe.



PRIDRŽUJEMO	SI	PRAVICO	DO	IZBOLJŠAVE
IN	SPREMEMBE	V	PROIZVODIH	IN	Z	NJIMI	POVEZANIH	PODATKOV,

KADARKOLI	IN	BREZ	PREDHODNEGA	OBVESTILA.
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     Caleffi na Youtube
youtube/CaleffiVideoProjects
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DELITEV STROŠKOV

SKUPNI STROŠKI 
OGREVANJA 

STANOVANJSKEGA 
BLOKA

FIKSNI STROŠKI
so neodvisni od porabe 
posameznega radiatorja in 
povezani s skupnimi toplotnimi 
izgubami za razdelitev ogrevalne 
vode in s stroški upravljanja in 
vzdrževanja	kotla

od 20 do 40-odstotkov od 
celotnega stroška
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VARIABILNI STROŠKI
so razdeljeni na stanovanja, glede 
na dejansko porabo toplotne 
energije, na podlagi vrednosti, ki 
jih	zabeleži	delilnik	na	posameznih	
radiatorjih.
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