Toplotna izolacija + Logika = TermoLOGiK

TermoLOGiK - Gradbeni sistem za gradnjo pasivnih in
nizkoenergijskih objektov z vrhunskimi termičnimi lastnostmi in
protipotresno odpornostjo, ki zagotavlja hitro in zanesljivo gradnjo.

Kakovost in zanesljivost
Že od 2002 smo ambiciozni iskalci
novih rešitev na področju gradnje,
usmerjeni v ustvarjanje najbolj
kakovostnih, energetsko in estetsko
dovršenih objektov in zdravih
bivalnih pogojev. Naši inženirji
ustvarjajo nove bivalne enote, ki
ustrezajo najstrožjim okoljskim
kriterijem, so izjemno varne, energetsko varčne in prilagojene
željam vsakega posameznika.
Smo pionirji pasivne
gradnje na področju Slovenije. Z
izobraževanji v tujini in nabiranjem
izkušenj v arhitekturnem in tehničnem znanju smo postali specialisti
za skoraj nič energijske in plus
energijske hiše in ustvarjamo
preboj v razumevanju in nudenju
kakovostnega bivalnega okolja v
stanovanjskih hišah. Visoka kvaliteta življenja, zadovoljstvo in dobro
počutje naših strank so naše vodilo.
Uvajamo nove tehnologije. Na podlagi izkušenj, lastnega
znanja in tehnične podpore tudi
tujih strokovnjakov smo razvili nove
sisteme posebej primerne za
kvalitetno pasivno gradnjo. Rezultat so masivne pasivne hiše z
minimalno porabo energije, dolgo
življenjsko dobo in posledično
večjo investicijsko vrednostjo

nepremičnine. Hiše zahtevajo manj
vzdrževanja, so robustne in
odporne na ekstremne vremenske
pojave, nudijo večjo potresno in
poplavno varnost.
Tudi v vihravih časih
slovenskega gradbeništva smo
obdržali odgovorno držo ter še
naprej gradili in razvijali lasten
know-how. Delamo s partnerji, ki
jim zaupamo, in z materiali proizvedenimi v Sloveniji, s čimer
prispevamo h krepitvi slovenskega
gospodarstva. Odgovornost do
družbe, okolja in nenazadnje Vas,
naših strank, nam narekuje, da
vztrajamo na tej poti in gradimo
boljši jutri. Gradimo hiše, ki jih naše
stranke priporočajo svojim sorodnikom in prijateljem, jih naši partnerji
najraje izvajajo, so nanje ponosni
naši zaposleni in so blagodejne za
naše okolje.
Z vami bomo prehodili
celotno pot od prve črte na papirju do zadnjega detajla na objektu.
Zato imamo v ponudbi celostno
storitev, ki poteka od nabora vaših
želja, izdelave projektne dokumentacije, vodenja gradbišča,
izbire notranje opreme pa do
predaje ključa vašega novega
doma.

GRADBENI SISTEMII
Uporabljamo najbolj zanesljive gradbene
sisteme pomembne za varno in trajno delovanje objekta. Mnoge med njimi so razvili
naši strokovnjaki.

A
TEMELJNA PLOŠČA
Temeljna plošča z vsemi nujnimi sloji je
eden najpomembnejših delov vsake hiše.
Ker h gradnji pristopamo odgovorno in
celostno, vedno načrtujemo in zgradimo
tudi temeljno ploščo z vsemi pripadajočimi
povezavami. Pravilno izvedeni in kvalitetni
temelji so pogoj za zanesljivo in varno hišo.
CELOSTNI KLJUČ
Č
Smo ena redkih skupin v Sloveniji, ki
nudi izgradnjo celotnega objekta
vključno s temeljno ploščo. Vse od priprave gradbišča, komunalnih priključkov,
do zadnjega detajla na objektu v
izvedbi ene homogene ekipe inženirjev.

3D PRIKAZII
V fazi arhitekturnega snovanja izdelamo 3D računalniške prikaze zunanjosti
in notranjosti, s čimer stranke dobijo
najboljši vpogled v končni izgled
objekta, nam pa služi kot orodje pri
oblikovanju najboljše arhitekturne zasnove.

A
ENERGETSKA BILANCA
Vse pasivne hiše energetsko optimiziramo na podlagi računalniškega modela,
kar zagotovi naboljše razmerje med
energetsko učinkovitostjo in finančnim
vložkom. Energetska bilanca je tudi
osnovni del dokumentacije za nepovratna sredstva s strani Ekosklada.

CELOSTNA STORITEV

VARNOST
T IN ZA
Naše hiše imajo za
energetsko ter nal
zanesljivost za trajn
vam dajemo

Od prve črte na papirju do zadnjega deta
gradnjo ter garancijo za dolgoročno vses

ANESLJIVOST
ANESL
gotovljeno potresno,
ložbeno varnost in
o prihodnost. Za to
o garancijo.

SVETOVANJE
Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo.
Od svetovanja pri nakupu zemljišča,
pravilne zasnove objekta do izvedbe
zaključnih slojev.

A
ARHITEKTURNA
ZASNOVA
Zasnova vsakega objekta se popolnoma
priredi vašim željam in lokaciji oz. krajini.
Hiša iz kataloga je lahko zgolj izhodišče,
arhitekt pa zasnuje objekt le za Vas.

GRADBENO DOVOLJENJE
G
Pripravimo projekt PGD in ostalo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vodimo tudi postopek na upravni enoti.

PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
P
Vsi izvedbeni projekti so skrbno pripravljeni in med seboj usklajeni, kar je temeljno
za hitro in kakovostno gradnjo.

G
GRADNJA
Gradnjo izvaja in nadzoruje izkušena
ekipa strokovnjakov s področja pasivne
gradnje. Za gradnjo uporabljamo
zanesljive ter neoporečne materiale in
sisteme

ajla na objektu v izvedbi ene homogene ekipe inženirjev vam zagotavlja najbolj racionalno, zanesljivo in usklajeno
stransko zanesljiv in učinkovit objekt.

Trajna zanesljivost

SISTEM GRADNJE
Na podlagi dolgoletnih
izkušenj in izobraževanj v
pasivni gradnji so naši inženirji razvili vrhunski sistem, ki
izpolnjuje najvišje standarde
pasivne gradnje, protipotresne, varnostne, okoljske in
zdravstvene zahteve in
kriterije najvišjega notranjega ugodja.
Hiše PasivnaGradnja.si vam
s pomočjo premišljenega
sistema TermoLOGiK zagotavljajo trajno zaščito
pred vsemi zunanjimi in
notranjimi vplivi. Vrhunska
toplotna izolacija breztoplotnih mostov in prezračevanje z rekuperacijo
trajno zagotavljajo izjemno
nizke stroške ogrevanja in
prijetno notranjo klimo, brez
nastajanja kondenza, plesni
in prepiha ter vedno kakovostnim zrakom.
Pri izboru gradiv poleg
ogljičnega odtisa vedno
upoštevamo tudi potencial
zakisljevanja okolja in rabo
neobnovljivih virov energije
v celotnem življenskem ciklu
proizvodov. Pri tem upoštevamo podatke tujih inštitucij.

1

Montaža fasadnih elementov brez toplotnih mostov

2

Vrhunsko izolirana preklada

3

Zrakotesna vgradnja oken RAL montaža

4

Troslojna zasteklitev

5

Sistemsko izolirane špalete
in preklade

6

Difuzno odprta stena

7

Zaščita poličnega zidu pred
vdorom vode in vlage

8

Instalacijska ravnina

9

Vrhunska negorljiva toplotna
izolacija odporna na vodo,
vlago in mehanske vplive

10

Protipotresna armiranobetonska sredica

11

Sistemsko rešena izvedba
cokla

12

Neprekinjena hidroizolacija

13

Podložni beton je podlaga
za
kvalitetno
izvedbo
hidroizolacije

14

Vrhunska nosilna toplotna
izolacija - penjeno steklo

Najvišja kvaliteta bivanja

KAJ JE PASIVNA HIŠA ?
Pasivna hiša je najsodobnejši
način gradnje, ki zagotavlja
najvišjo kvaliteto bivanja in
izjemno nizke stroške ogrevanja. Standard pasivne
hiše, ki so ga v začetku
devetdesetih let prejšnjega
stoletja postavili v Nemčiji,
je namreč energetsko tako
racionalen, da so stroški
ogrevanja skoraj zanemarljivi, hkrati pa zagotavlja
najboljše bivalne pogoje.
TOPLOTNO UGODJE
Za pasivne hiše velja, da so
izjemno dobro izolirane,
brez toplotnih mostov, kar
omogoči vedno najprimernejše notranje temperature
brez občutka hladu ali prepiha. Popoln termični ovoj
hiše brez toplotnih mostov
povsem onemogoči nastajanje kondenza in plesni.
Talno gretje poskrbi za
človeku najprimernejši temperaturni gradient notranjega zraka po principu tople
noge - hladna glava, kjer je
na obeh mestih ravno prava

temperatura. Masivna hišna
konstrukcija z visoko akumulativno sposobnostjo pa onemogoča nihanja temperatur
in pregrevanje objekta
poleti.
KVALITETEN ZRAK
Za kvaliteten in vedno svež
zrak v hiši poskrbi enostavna
naprava, imenovana rekuperator, ki iz prostorov
odvaja slab zrak ter dovaja
svežega, pri čemer ohranja
njegovo toploto in vlažnost.
Rekuperator poskrbi, da se
zrak v hiši v celoti zamenja
vsaki dve uri, pri čemer
gibanja zraka ne občutimo.
Za ustrezno vlago v prostoru
poskrbi tudi difuzno odprta
zidna konstrukcija in ometi,
ki presežno vlago sprejemajo in ob znižani zračni
vlažnosti ponovno vračajo v
prostor.
SVETLOBNO UGODJE
Veliko toplotne energije
pasivne hiše prejmejo skozi
večje steklene površine, kar

je njihova temeljna značilnost. Skozi dobro orientirana
okna v prostor vstopa tudi
naravna sončna svetloba, ki
je najbolj ugodna za človekovo zdravje, hkrati pa
zmanjšuje porabo energije
za umetno osvetljevanje.
Zelo dobra lastnost velikih
steklenih površin pa je tudi
kvalitetna vizualna in fizična
povezljivost notranjih prostorov z zunanjostjo in
naravo.
Pasivna hiša je mnogo več
kot investicija v varno finančno prihodnost, nizko porabo
energije in zdravo okolje.
Optimalne bivalne razmere
namreč pozitivno vplivajo na
zdravje, delovno učinkovitost
in kvaliteto preživljanja
prostega časa, kar se vam
povrne na mnoge načine, v
veliki meri tudi finančno.

Hiše PasivnaGradnja.si so pojem zaneslj

BISTVENE PREDNOSTI PASIVNIH HIŠ

PROTIPOTRESNA
ZANESLJIVOST
Stroka že skoraj celo stoletje
poudarja, naj se kot protipotresno
ojačitev stavb na našem potresnem območju v nosilni konstrukciji
hiš uporablja armirani beton.
Zgled so nam številne, še vedno
stoječe, historične zgradbe iz
kamna in rimskega betona stare
več tisočletij. Ti objekti iz kamna in
njegove statično izboljšane oblike
- betona so daleč najstarejši še
stoječi objekti na svetu. Lep primer
je Panteon s kupolo iz rimskega
betona premera 43,5 m, ki stoji že
praktično dve tisočletji.
Ti zgledi in strokovno znanje naših
inženirjev, ki dajejo velik poudarek
sigurnosti in trajnosti objekta vam
zagotavljajo protipotresno zelo
zanesljiv dom.

TOPLOTNA AKUMULACIJA IN
TERMOSTABILNOST
Ko vstopimo v staro cerkev ali
grad, takoj občutimo prijeten hlad
in osvežitev, čeprav je zunaj poletna pripeka. To ugodje omogočajo
masivni kamniti zidovi, ki so
sposobni sprejeti ogromno količino
toplote ali hladu in jo vzdržujejo
praktično celo leto. Ta enostaven in
brezplačen princip je vpeljan v
naše hiše z uporabo masivne armiranobetonske konstrukcije, ki je še
izboljšana z izdatno zunanjo
izolacijo. Vaša hiša bo imela
zagotovljeno notranje toplotno
ugodje tako v zimskem mrazu, kot
v poletni pripeki.

NEOMEJENO
POPOLNA PR
Sistem gradnj
top pri arhitek
hiš PasivnaG
prilagoditev
željam strank
trpela oblikov
zanesljivost, e
ali finančna v
stavljene v ka
osnova za na
vašega doma
željah. Pri tem
na klet, velik
konzolne oblik
ka okna, itd
nobene ovire.

jivosti in ugodja

Š PasivnaGradnja.si

O OBLIKOVANJE IN
RILAGODLJIVOST
e in individualni prisktonskem oblikovanju
Gradnja.si omogoča
zasnove lokaciji in
e, ne da bi pri tem
vna svoboda, statična
nergijska učinkovitost
zdržnost. Hiše, predatalogu, vam bodo le
adaljnjo oblikovanje
a povsem po vaših
m število etaž, vkopaki razponi in višine,
ke, široka panoramsd. ne predstavljajo

HITRA GRADNJA
Zaradi ekspresne sestavljivosti
zidnega sistema TermoLOGiK ter
izkušenost in uigranost naše terenske ekipe, je gradnja vaše hiše
PasivnaGradnja.si hitra, premišljena in kakovostna.
Na podlagi kvalitetnih in usklajenih projektov je tako mogoče
izgraditi hišo na ključ v 250 dneh,
vključno s temeljno ploščo.

SKRB ZA OKOLJE IN VAŠE
ZDRAVJE
Materiali vgrajeni v vašo hišo so
zelo skrbno izbrani z namenom čim
nižjega vpliva na okolje in seveda
povsem brez vpliva na vaše
zdravje. Osnovne vhodne surovine
izbranih materialov so naravnega
izvora. Pri izboru gradiv poleg
ogljičnega odtisa upoštevamo tudi
potencial zakisljevanja okolja in
rabo neobnovljivih virov energije v
celotnem življenjskem ciklu proizvodov. Pri tem upoštevamo podatke tujih inštitucij.
Izbrana gradiva tako sestavljajo
stavbno konstrukcijo, ki je difuzno
odprta in omogoča zdravo bivanje v sožitju z naravo.

Celostna storitev je najlažja pot

KAKO DO VAŠEGA NOVEGA DOMA

Vaš dom je daleč najpomembnejše zatočišče za vas in vašo družino, saj v njegovem zavetju preživite večino svojega življenja. V njem
hranite svoje imetje, ščiti vas pred
mrazom, vročino, dežjem, vetrom
in različnimi nepridipravi. In ne
glede na to, kje se nahajate, je
dom vaša smer vrnitve.

Pri gradnji potrebujete partnerja,
ki bo za vas uredil vso dokumentacijo, vključno s pridobitvijo
nepovratnih sredstev s strani Eko
sklada in postavil zanesljivo hišo v
celoti. Naši arhitekti bodo za vas
zasnovali objekt po vaših željah in
le za vas.
Od prve črte na papirju do zadnjega detajla na objektu bo z vami
ena homogena ekipa inženirjev, ki
vam zagotavlja najbolj racionalno,
zanesljivo in usklajeno gradnjo ter
daje garancijo za dolgoročno
vsestransko zanesljiv in učinkovit
objekt.
Zato zaupajte izkušeni in kvalitetni
ekipi PasivnaGradnja.si, ki vam
bo zasnovala in postavila resnično
varen in zanesljiv dom.

NAROČNIK

Pasivna
Gradnja

VSELITEV

CELOSTNA STORITEV

ARHITEKT
IN/ALI
KATALOG

PGD
IN GRADBENO
DOVOLJENJE

CELOVITA
PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

IZVEDBA NA KLJUČ
TEMELJNA
PLOŠČA

Z nami zanesljivo do novega doma

• CELOSTNI PRISTOP - Od prve črte na papirju do zadnjega detajla na hiši
• HITRA GRADNJA
• KVALITETNA GRADIVA

Arhem d.o.o.
Jarška cesta 49, 1000 Ljubljana
mob. 041 514 746
e-pošta info@TermoLOGiK.com
splet www.TermoLOGiK.com

GRADBENI SISTEM TermoLOGiK
TermoLOGiK
Zidni sistem TermoLOGiK je
sodoben način hitre in
zanesljive gradnje zidov iz
modularnih zidakov, ki se
sestavijo v celovito zidno
konstrukcijo z izjemnimi
statičnimi in termičnimi lastnostmi. Premišljeno oblikovanje združi dva bistvena
sestavna dela:
• Toplotna izolacija NEOPOR®
• Nosilna konstrukcija armirani beton.
Ti deli so razporejeni v tri
sloje, ki sestavljajo zid:
notranji tanjši sloj NEOPOR,
vmesni nosilni sloj Armiranega betona različnih debelin
in zunanji debelejši sloj
NEOPOR.
Tehnično dodelan sistem
tako v zelo majhni debelini
presega skoraj vse gradbenotehnične lastnosti drugih
zidnih sistemov na trgu.
Gradnja je zelo hitra,
zanesljiva in natančna. V
tem kratkem času pa gradn-

ja obsega vrhunsko fasadno
toplotno izolacijo, izolirane
vse špalete, preklade in
vogali, izdelana sta tudi
opaž in izolacija etažne
plošče (venec), vse popolnoma brez toplotnih mostov.
Zid je popolnoma raven in
vertikalen, pripravljena pa
je tudi že notranja instalacijska ravnina kamor se hitro
(brez dolbljenja, “štemanja”) vgradi notranja instalacija. Skratka, zid je pripravljen, da se namesti le še
omete, brez drugih dodatnih
del.
Zaključen zid predstavlja
izjemno potresno odporen,
toplotno izolativen, difuzno
odprt in vsestransko obstojen gradbeni sklop, ki je
osnova vsake varne, udobne
in varčne hiše. Še posebej
primeren
za
gradnjo
pasivnih hiš, saj s svojimi
vrhunskimi
gradbenotehničnimi lastnostmi dosega
in presega vse standarde
pasivne gradnje v Sloveniji
in širše.

ZUNANJI FASADNI OMET
ZUNANJA TOPLOTNA
IZOLACIJA
NOSILNO
ARMIRANOBETONSKO
JEDRO
NOTRANJA INSTALACIJSKA
RAVNINA

KOMPONENTE SISTEMA - osnovno

LOGiK 550

LOGiK 500

LOGiK 400

• Uzidu = 0,078 W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V = 55
x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,089 W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V = 50
x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,125 W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V = 40
x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Primeren za izvedbo zelo
dobrih pasivnih hiš in ničenergijskih hiš. Skupaj z
ostalimi
komponentami
gradbenega
sistema
omogoča hitro in natančno
izvedbo obodnega zidu
objekta
brez
toplotnih
mostov, tako nadzemnih kot
podzemnih konstrukcij.

• Primeren za izvedbo zelo
dobrih pasivnih hiš in ničenergijskih hiš. Skupaj z
ostalimi
komponentami
gradbenega
sistema
omogoča hitro in natančno
izvedbo obodnega zidu
objekta
brez
toplotnih
mostov, tako nadzemnih kot
podzemnih konstrukcij.

• Primeren za izvedbo
pasivnih hiš in nizkoenergijskih hiš. Skupaj z ostalimi
komponentami gradbenega
sistema omogoča hitro in
natančno izvedbo obodnega zidu objekta brez
toplotnih
mostov,
tako
nadzemnih kot podzemnih
konstrukcij.

LOGiK 350

LOGiK 300

LOGiK 250

• Uzidu = 0,156 W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V = 35
x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,209 W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V = 30
x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,316 W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V = 25
x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Primeren za izvedbo
pasivnih hiš in nizkoenergijskih hiš. Skupaj z ostalimi
komponentami gradbenega
sistema omogoča hitro in
natančno izvedbo obodnega zidu objekta brez
toplotnih
mostov,
tako
nadzemnih kot podzemnih
konstrukcij.

• Primeren za izvedbo
nizkoenergijskih in običajnih
hiš. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo obodnega zidu
objekta
brez
toplotnih
mostov, tako nadzemnih kot
podzemnih konstrukcij.

• Primeren za izvedbo
objektov brez visokih energetskih potreb (garaže,
lope,...),
notranjih
sten,
preklad in nosilcev. Skupaj z
ostalimi
komponentami
gradbenega
sistema
omogoča hitro in natančno
izvedbo obodnega zidu
objekta
brez
toplotnih
mostov, tako nadzemnih kot
podzemnih konstrukcij.

KOMPONENTE SISTEMA - napredno

VOGALNIK 90° serija 500

VOGALNIK 90° serija 400

VOGALNIK 135° serija 400 zunanji

VOGALNIK 135° serija 400 notranji

• Uzidu = 0,089
W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V
= 50 x 95 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,125
W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V
= 50 x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,125
W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V
=40 x 90* x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Uzidu = 0,125
W/m²K
• Dimenzije: Š x D x V
=40 x 90* x 25 cm
• Poraba v zidu: 4,44
kos/m²

• Vogalni element
omogoča
izvedbo
popolnih vogalov, brez
toplotnih mostov. Hitro
in enostavno. Popolnoma je kompatibilen z
vsemi komponentami
gradbenega sistema.

• Vogalni element
omogoča
izvedbo
popolnih vogalov, brez
toplotnih mostov. Hitro
in enostavno. Popolnoma je kompatibilen z
vsemi komponentami
gradbenega sistema.

• Vogalni element
omogoča
izvedbo
popolnih 135° vogalov, brez toplotnih
mostov. Hitro in enostavno. Popolnoma je
kompatibilen z vsemi
komponentami gradbenega sistema.

• Vogalni element
omogoča
izvedbo
popolnih 135° vogalov, brez toplotnih
mostov. Hitro in enostavno. Popolnoma je
kompatibilen z vsemi
komponentami gradbenega sistema.

PREKLADA IN
NOSILCI

ŠPALETNI
ZAKLJUČEK

IZOLACIJA OBODA
PLOŠČE

PODPORNA
KONSTRUKCIJA

• Uzidu = 4 opcije
• Dimenzije: Š x D x V
= X x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 1,11
kos/m

• Dimenzije: Š x D x V
= 5 x 15 x 25 cm
• Poraba v zidu: 4
kos/m

• Uzidu = 4 opcije
• Dimenzije: Š x D x V
= X x 90 x 25 cm
• Poraba v zidu: 1,11
kos/m

• Za izvedbo preklad
in nosilcev vseh debelin
zidu.
Vsebuje
že
vrhunsko izolacijo, ki
predstavlja tudi opaž,
zato dodatno opažanje stranic ni potrebno.
Omogočeno
je
podometna vgradnja
žaluzij ali roletnih
omaric.

• Špaletnik je dopolnilni element, ki se ga
vstavi na poljubno
mesto v sredici zidu,
kjer je v končni fazi
beton. Z njim se hitro in
enostavno izdela zaključke zidov, špalete ali
niše in utore v zidu.
Tako izvedene špalete
so vrhunsko izolirane.

• Primerno za vse
debeline zidu in predstavlja hkrati opaž in
vrhunsko
izolacijo
oboda plošče brez
toplotnih
mostov.
Namesti se na zadnjo
vrsto in pritrdi s posebnimi kovinskimi spojniki,
brez
dodatnega
opažanja po obodu.

• TermoLOGiK ima
posebej razvito specialno podporno konstrukcijo, ki stabilizira
in uravnava zid, med
gradnjo pa služi kot
priročen
oder.
S
pomočjo podpor se
zagotovi betoniranje
zidu po celotni višini celo etažo naenkrat in poravnavo zidu v
popolno ravnino.

BETONAŽA BETONSKE
SREDICE

NAČIN GRADNJE

RAVNI ZID

VOGALNI ZID

Zidaki so zelo lahki ter se
enostavno in hitro sestavijo
skupaj. V največ dveh dneh
se zgradi etaža skupaj z
vsemi okenskimi odprtinami
in obodom plošče.

V vogalih se uporabi vogalni
zidak, ki omogoča natančno
izvedbo brez toplotnih
mostov. Na voljo so 90° in
135° vogalniki.

Betonira se kompletna etaža
po celotni višini zidu, kar je
ključno za pravilno in zanesljivo potresno odpornost
objekta.

RAVNI ZID
Zidaki so zelo lahki ter se
enostavno in hitro sestavijo
skupaj. V največ dveh dneh
se zgradi etaža skupaj z
vsemi okenskimi odprtinami
in obodom plošče.

Gradnja poteka zelo hitro – etažo običajne hiše se lahko postavi v enem dnevu – natančno in celovito! V te
vrhunska izolacija oboda plošče (venec), notranja instalacijska ravnina in priprava za podzidek. Še isti ali pa
tresno, zrakotesno, okoljsko in energetsko učinkovitostjo je končan ter pripravljen za izvedbo medetažne ploš

OBOD OZ:
PLOŠČE

VENEC

Na vrh zidu se vgradi
element, ki predstavlja
izolacijo in obodni opaž
medetažne plošče. Ta izvedba prepreči toplotni most.

PRITRDITVE
BREZ
TOPLOTNIH MOSTOV
Uporaba vijačnih vložkov, ki
so del sistema, omogoča
enostavno pritrditev in montažo na fasadi brez toplotnih mostov. Z notranje strani
se lahko uporabi isti način ali
pa se sidra direktno v armiranobetonsko sredico, kar je
še posebej uporabno za
montažo težjih predmetov.

PODPORE IN ODER

ZAMIK ŠPALETE

Aluminijaste podpore, ki so
del sistema, omogočajo
popolno stabilnost, ravnost
in vertikalnost zidu. Med
gradnjo
delujejo
kot
priročen delovni oder.

Zamik zunanje izolacije čez
okenski ali vratni okvir izboljša termične lastnosti tako
vgrajenega okna – pasivni
standard.

PREKLADE IN NOSILCI

INSTALACIJSKA
RAVNINA

Nad vrata ali okna se
vgradi
preklado,
ki
omogoča
podometno
vgradnjo omaric za žaluzije
ali rolete brez toplotnih
mostov. Pri vgradnji pa ni
nepotrebnega dodatnega
opaževanja.

V
instalacijsko
ravnino
dokončanega zidu se hitro in
enostavno vreže utor za
instalacije z uporabo električnega strgala ali topilne
žice. Dolblenje oz. “štemanje” ni potrebno.

m času so namreč že vgrajeni vrhunska fasadna izolacija, vse odprtine, vrhunska izolacija špalet in preklad,
naslednji dan se v nosilno sredico vgradi še beton in zid z vrhunsko izolacijo, brez toplotnih mostov, s protipošče in nadaljevanje zidu v naslednji etaži.

DEBELINE BETONSKEGA JEDRA

25,0 cm
Gradbeni
sistem
TermoLOGiK
omogoča
različne debeline betonskega jedra zidu od 5,0 cm do
25,0 cm, po želji tudi več. To
omogočajo žični spojniki, ki
se jih v zidaku enostavno in
hitro zamenja. Medtem, ko
je običajna in najpogosteje
uporabljena debelina betonskega jedra 15,0 cm
primerna za vsako običajno
gradnjo
na
področju
Slovenije in širše, debelejše
variante, 20,0 cm ali 25,0
cm omogočajo izvedbo bolj
obremenjenih zidov ali

20,0 cm

15,0 cm

drugih statičnih ojačitev.
Zidaki z uporabo betonskega jedra debeline 5,0 cm ali
10,0 cm pa so primerni za
gradnjo predelnih zidov ali
pa
posebnih
estetskih
dodatkov na zidovih, v obliki
stopničk, niš ipd. Vse
različice betonskega jedra
so kompatibilne za vse
debeline izolacijskih slojev!
Pomembna prednost vseh
variant teh zidakov je
popolna kompatibilnost in
sestavljivost zidakov med
seboj, s čimer se lahko

10,0 cm

5,0 cm

dosega številne statične ali
esteske učinke. Vse različne
variante lahko uporabimo
na enem objektu, saj so zasnovane tako, da se med
seboj prepletajo in dopolnjujejo.
Na desni sliki je primer uporabe različnih debelin betonskega jedra pri izvedbi
kleti. Zidaki z različnimi
debelinami jedra se enostavno in hitro kombinirajo
med seboj.

Sprostite domišljijo in nam zaupajte
svoje želje
• POPOLNA FLEKSIBILNOST OBLIKOVANJA
• VEČUPORABNOST GRADBENEGA SISTEMA
• GRADNJA ZA VSAKO OKOLJE IN NA VSAKRŠNI PODLAGI

Arhem d.o.o.
Jarška cesta 49, 1000 Ljubljana
mob. 041 514 746
e-pošta info@TermoLOGiK.com
splet www.TermoLOGiK.com

PRIMERJAVA LOGiK 300

Primerjava zidu LOGiK 300 z drugimi zidnimi sistemi pri enaki toplotni izolativnosti

LOGiK 300
• 10 cm zunanje in 5
cm notranje toplotne
izolacije NEOPOR®
• Uzidu= 0,209 W/m²K
• Deb. zidu 32,5 cm
• Rešeni vsi detajli vrhunsko
izolirane
preklade,
špalete,
vogali,
obod
plošče,…

Za več primerjav z LOGiK 300 kliknite tukaj.

Opeka 30 cm in 14 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,206 W/m²K
• Debelina zidu 46,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 30 cm
– kamena volna 14,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 14 cm debelejši od LOGiK 300
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 6 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Opeka 38 cm in 12 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,202 W/m²K
• Debelina zidu 52,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 38 cm
– kamena volna 12,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 20 cm debelejši od LOGiK 300
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 8 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 25 cm in 12 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,207 W/m²K
• Debelina zidu 39,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 25/20 cm
– kamena volna 12,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 9) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 7 cm debelejši od LOGiK 300
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 3 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 30 cm inin 11 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,204 W/m²K
• Debelina zidu 43,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 30/20 cm
– kamena volna 11,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 9) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 11 cm debelejši od LOGiK 300
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 5 m²
več notranje površine na vsako etažo!

PRIMERJAVA LOGiK 350

Primerjava zidu LOGiK 350 z drugimi zidnimi sistemi pri enaki toplotni izolativnosti

LOGiK 350
• 15 cm zunanje in 5
cm notranje toplotne
izolacije NEOPOR®
• Uzidu= 0,156 W/m²K
• Deb. zidu 37,5 cm
• Rešeni vsi detajli vrhunsko
izolirane
preklade,
špalete,
vogali,
obod
plošče,…

Za več primerjav z LOGiK 350 kliknite tukaj.

Opeka 30 cm in 20 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,157 W/m²K
• Debelina zidu 52,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 30 cm
– kamena volna 20,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 15 cm debelejši od LOGiK 350
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 6 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Opeka 38 cm in 18 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,154 W/m²K
• Debelina zidu 58,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 38 cm
– kamena volna 18,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 21 cm debelejši od LOGiK 350
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 8 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 25 cm in 18 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,158 W/m²K
• Debelina zidu 45,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 25/20 cm
– kamena volna 18,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 3) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 12 cm debelejši od LOGiK 350
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 5 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 30 cm in 17 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,156 W/m²K
• Debelina zidu 49,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 30/20 cm
– kamena volna 17,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 3) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 19 cm debelejši od LOGiK 350
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 8 m²
več notranje površine na vsako etažo!

PRIMERJAVA LOGiK 400

Primerjava zidu LOGiK 400 z drugimi zidnimi sistemi pri enaki toplotni izolativnosti

LOGiK 400
• 20 cm zunanje in 5
cm notranje toplotne
izolacije NEOPOR®
• Uzidu= 0,125 W/m²K
• Deb. zidu 42,5 cm
• Rešeni vsi detajli vrhunsko
izolirane
preklade,
špalete,
vogali,
obod
plošče,…

Za več primerjav z LOGiK 400 kliknite tukaj.

Opeka 30 cm in 26 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,127 W/m²K
• Debelina zidu 58,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 30 cm
– kamena volna 26,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 16 cm debelejši od LOGiK 400
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 6 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Opeka 38 cm in 24 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,125 W/m²K
• Debelina zidu 64,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 38 cm
– kamena volna 24,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 22 cm debelejši od LOGiK 400
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 9 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 25 cm in 25 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,124 W/m²K
• Debelina zidu 52,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 25/20 cm
– kamena volna 25,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 3) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 10 cm debelejši od LOGiK 400
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 4 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 30 cm in 24 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,123 W/m²K
• Debelina zidu 56,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 30/20 cm
– kamena volna 24,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 9) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 14 cm debelejši od LOGiK 400
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 6 m²
več notranje površine na vsako etažo!

PRIMERJAVA LOGiK 500

Primerjava zidu LOGiK 500 z drugimi zidnimi sistemi pri enaki toplotni izolativnosti

LOGiK 500
• 30 cm zunanje in 5
cm notranje toplotne
izolacije NEOPOR®
• Uzidu= 0,089 W/m²K
• Deb. zidu 52,5 cm
• Rešeni vsi detajli vrhunsko
izolirane
preklade,
špalete,
vogali,
obod
plošče,…

Za več primerjav z LOGiK 500 kliknite tukaj.

Opeka 30 cm in 39 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,090 W/m²K
• Debelina zidu 71,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 30 cm
– kamena volna 39,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 19,5 cm debelejši od LOGiK 500
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 8 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Opeka 38 cm in 37 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,089 W/m²K
• Debelina zidu 77,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 38 cm
– kamena volna 37,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 25 cm debelejši od LOGiK 500
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 10
m² več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 25 cm in 38 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,088 W/m²K
• Debelina zidu 65,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 25/20 cm
– kamena volna 38,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 3) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 13 cm debelejši od LOGiK 500
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 5 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 30 cm in 37 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,088 W/m²K
• Debelina zidu 69,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 30/20 cm
– kamena volna 37,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 9) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 17 cm debelejši od LOGiK 500
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 7 m²
več notranje površine na vsako etažo!

PRIMERJAVA LOGiK 550

Primerjava zidu LOGiK 550 z drugimi zidnimi sistemi pri enaki toplotni izolativnosti

LOGiK 550
• 30 cm zunanje in 10
cm notranje toplotne
izolacije NEOPOR®
• Uzidu= 0,078 W/m²K
• Deb. zidu 57,5 cm
• Rešeni vsi detajli vrhunsko
izolirane
preklade,
špalete,
vogali,
obod
plošče,…

Za več primerjav z LOGiK 550 kliknite tukaj.

Opeka 30 cm in 46 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,078 W/m²K
• Debelina zidu 78,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 30 cm
– kamena volna 46,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 21 cm debelejši od LOGiK 550
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 9 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Opeka 38 cm in 43 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,078 W/m²K
• Debelina zidu 83,5 cm
– omet 1,5 cm
– opeka (AC malta) 38 cm
– kamena volna 43,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– Euro vogalnik na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 26 cm debelejši od LOGiK 550
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 11
m² več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 25 cm in 44 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,078 W/m²K
• Debelina zidu 71,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 25/20 cm
– kamena volna 44,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 3) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 14 cm debelejši od LOGiK 550
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 6 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Ytong 30 cm in 43 cm fasadne izolacije
• Uzidu = 0,077 W/m²K
• Debelina zidu 75,5 cm
– omet 1,5 cm
– zidak ZB 30/20 cm
– kamena volna 43,0 cm (λ=0,04 W/mK)
– zunanji omet 1,0 cm
– AB vez (PZB 3) na vsakih 4,0 m
• Zid je kar 18 cm debelejši od LOGiK 550
Pri običajni hiši enakih zunanjih dimenzij to znese cca. 7 m²
več notranje površine na vsako etažo!

Za Vašo varno prihodnost
• ZDRAVO BIVALNO OKOLJE
• PROTIPOTRESNA GRADNJA
• IZJEMNO NIZKI OGREVALNI STROŠKI

Arhem d.o.o.
Jarška cesta 49, 1000 Ljubljana
mob. 041 514 746
e-pošta info@TermoLOGiK.com
splet www.TermoLOGiK.com

PREDNOSTI IN KORISTI

HITRA IN NATANČNA
GRADNJA
Gradbeni
sistem
TermoLOGiK omogoča hitro
in
enostavno
gradnjo
vašega objekta. Vsi elementi
sistema so medseboj zelo
enostavno sestavljivi v predvidljive oblike, kar omogoča
hitro gradnjo in onemogoča
napake.

VRHUNSKA
TOPLOTNA
IZOLACIJA
Gradbeni
sistem
TermoLOGiK ponuja celoten
spekter toplotne izolativnosti, vse do ničenergijskih hiš z
najbolj izolativnim zidakom
na trgu. Toplotni ovoj je
homogen, neprekinjen in
brez toplotnih mostov.

POTRESNA VARNOST IN
VEČUPORABNOST
Gradbeni
sistem
TermoLOGiK
predstavlja
izjemno zanesljivo protipotresno
konstrukcijo,
ki
omogoča podzemne in
nadzemne zidove, velike
razpone, konzolne forme in
mnoge druge arhitektonske
oblike.

VISOKI PRIHRANKI PRI
OGREVALNIH STROŠKIH
Vrhunska izolacija brez
toplotnih mostov in termična
stabilnost zaradi visoke akumulacije toplote zagotavljajo zelop nizke ogrevalne in
ohlajevalne stroške.

PROTIPOTRESNA ZANESLJIVOST
Armiranobetonska konstrukcija zidu je sestavni del škatlastega statičnega modela,
ki je najbolj potresno zanesljiv.
NOTRANJE
BIVALNO
UGODJE
Izjemna toplotna zaščita
termostabilnost objekta in
difuzno odprt zid so temeljni
pogoji kakovostnega notranjega udobja.

FLEKSIBILNO
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Vsestranska
sestavljivost
elementov sistema ter enostavno doseganje velikih
razponov, konzol, ipd. daje
arhitektom veliko možnosti

oblikovanja, brez da bi se
poslabšale vrhunske lastnosti
sistema.

BREZ
KONDENZA
IN
PLESNI
Odsotnost vsakršnih toplotnih
mostov in izjemna toplotna
izolacija popolnoma onemogoči nastanek kondenza
in plseni na zidni površini.
SLOVENSKI RAZVOJ IN
PROIZVODNJA
Sistem so razvili slovenski
strokovnjaki
v
skupini
PasivnaGradnja.si. Ker sta
tako razvojna ekipa, kot tudi
proizvodnja slovenski, sta
dostopnost in podpora
strankam hitri in učinkoviti.
NAJBOLJ
IZOLATIVEN
ZIDAK NA TRGU
LOGiK 550 je najbolj izolativem zidak na tržišču.
Termična
učinkovitost
U=0,078 W/m2K tega
zidaka je namreč praktično
nedosegljiva pri drugih
zidnih sistemih.

POPOLNA ODPORNOST
NA VODO IN VLAGO
Ker so vsi sestavni materiali
zidu TermoLOGiK odporni
na vodo in vlago, ne more
priti
do
poslabšanja
termične učlinkovitosti ali
propadanja zidu pri morebitnem udoru vode ali vlage.
DIFUZNO ODPRT ZID
Zid omogoča ugodno difuzijo vodne pare, kar pomeni
da parna zapora kot v montažnih sistemih ni potrebna.
Zato zid TermoLOGiK spada
med difuzno odprte sisteme.

TERMOSTABILNOST
OB
VROČINI ALI MRAZU
Masivnost zidne konstrukcije
zaradi materialov z zelo
visoko sposobnostjo akumulacije toplote drastično
zmanjšuje nihanje notranje
temperature, posledično se
objekt poleti ne more pregreti, pozimi pa ne ohladiti.
Poleg izjemnega ugodja to
pomeni
tudi
dodatne
prihranke.
VISOKA ZVOČNA ZAŠČITA
Kombinacija masivne konstrukcije in elastične izolacije
s
posebnim
detajlom
omogoča visoko protihrupno
zaščito.

ZANESLJIVA ZRAKOTESNOST
Celovito in homogeno betonsko jedro omogoča visok nivo
zrakotesnosti, kar pomembno vpliva na energetsko
učinkovitost.
V
razpisih
Ekosklada pa je zrakotesnost
osnovni pogoj pri pridobitvi
subvencij za gradnjo pasivne
hiše.

LOKALNA PODPORA
Ker sta proizvodnja in razvojna ekipa locirani v Sloveniji,
so vse informacije, transport
ter podpora projektantom in
izvajalcem hitre in učinkovite.

Izjemna trdnost in čvrstotst
toplotne izolacije ter zelo
zanesljiva pritrjenost na
nosilno konstrukcijo omogoča
pritrjevanje raznih fasadnih
elementov direktno v izolacijo, kar popolnoma onemogoči toplotne mostove.

sistem tudi onemogoča
napake v dimenzijah.

ODPORNOST NA MEHANSKE POŠKODBE
Izredno trdna in čvrsta
fasadna izolacija NEOPOR® ima visoko odpornost
na razne udarce in sile, ki jih
lahko povzročijo naprimer
toča, veter ali udarci.

ZELO NIZEK VPLIV NA
OKOLJE
Izbrana gradiva zidu imajo
zelo nizek vpliv na okolje,
celo nižji od nekaterih t.i.
EKO zidnih sistemov. To jasno
pokažejo podatki iz okoljskih deklaracij (IBO) posameznih vgrajenih materialov
v analizi eco3soft. Vabljeni k
branju na naši spletni strani
www.TermoLOGiK.com.

NEGORLJIVI IN SAMOUGASNI MATERIALI
Zid TermoLOGiK ima požarno odpornost 90 min, saj je
sestavljen iz samougasne
toplotne izolacije in negorljivega betona.

VEČ NOTRANJIH POVRŠIN
Zaradi vitkosti zidu pri visoki
toplotni izolativnosti ima
objekt iz TermoLOGiK-a več
notranjih neto površin pri
enakih zunanjih dimenzijah,
kot pri klasičnih sistemih. Pri
običajni enodružinski hiši se
lahko pridobi kvadraturo
ene otroške sobe.
FASADNE
PRITRDITVE
BREZ TOPLOTNIH MOSTOV

ZELO HITRA IN NATANČNA GRADNJA
Zid TermoLOGiK se sestavi iz
mesebojno sestavljivih zidakov brez vsakega lepila (kot
otroške
kocke)
točno
določenih modularnih mer. To
omogoča izjemno hitro gradnjo - etažo običajne hiše se
postavi v dnevu ali dveh
skupaj z izjemno toplotno
izolacijo, izoliranimi špaletami, prekladami, vogali,
obodom plošče,... Modularni

VEČUPORABNOST SISTEMA
Zid TermoLOGiK je namenjen za gradnjo nadzemnih in
podzemnih zidov, saj z
lahkoto prevzema tudi
bočne pritiske. Poleg tega ta
nosilna konstrukcija brez
dodatnih
konstrukcij
omogoča izdelavo konzolnih
oblik, velikih razponov nosilcev in preklad, široke prostore, itd.

OMOGOČA SAMOGRADNJO
Bistveni lastnosti sistema sta
tudi enostavnost in preprostost, saj se zid sestavlja kot
otroške kocke, brez lepila,
kar je zelo priročno za
samograditelje.

DOLGOROČNA VISOKA VREDNOST
Pasivne hiše PasivaGradnja.si so grajene z izjemno
trajnimi komponentami, ki se
ne obrabljajo ali gnijejo,
niso podvržene drugim
poškodbam in se praktično
ne starajo. Komponente
skupaj tvorijo zelo kompaktno in zanesljivo celoto, ki
vam nudi izjemno notranje
ugodje in visoke finančne
prihranke. Hiša z visoko
vrednostjo v več segmentih
in dolgo življenjsko dobo
omogoča tudi potecialno
prodajo nadstandardnega
objekta po visoki ceni ne
samo danes ampak tudi v
daljni prihodnosti.
POZITIVEN UČINEK AKUMULACIJE TOPLOTE V
MASI OBJEKTA
Bistvena energetska lastnost
masivne gradnje je sposobnost akumulacije toplote v
svoji konstrukciji v notranjosti
hiše. To se najbolje izkaže v
pasivnih in nizkoenergijskih
hišah, ki imajo zelo dober
termični ovoj, ki maso objek-

ta ščiti pred zunanjimi vplivi.
Dobra akumulacija omogoči
to, da zunanjim nihanjem
temperature notranje sledijo
zelo počasi in z zelo majhnimi
spremembami.
V
zimskem dnevu lahko npr.
sonce, kuhanje ipd. ogrejejo
prostore, ponoči pa temperatura komaj kaj pade.
Tako se ogrevalni napravi
skoraj ni potrebno vklopiti.
Obratno je pri nizki akumulaciji, zimski sončni pribitki
skozi okna lahko pregrejejo
hišo in jo je zato potrebno
hladiti. Podobno je poleti,
čez dan se objekt skoraj ne
more pregreti, ponoči pa se
lahko še tisti dodaten
drobec stopinje ohladi. Pri
slabi akumulaciji pa mora
ogrevalna naprava pri vsaki
malo večji spremembi ogrevati ali hladiti. In to večje
temperaturne razlike, kar
lahko celo privede do večje
potrebne moči naprave.
Delovanje
akumulacije
toplote se lepo pokaže v

starih masivnih stavbah iz
kamna, kot so npr. cerkve ali
gradovi. Čeprav nimajo
toplotne izolacije, je njihova
notranjost hladna kljub
poletni pripeki. To omogočajo zelo debeli kamniti zidovi,
ki akumulirajo ogromno
hladu ali toplote.
FLEKSIBILNOST GRADNJE
IN PREDELAV
Ne samo, da gradbeni
sistem
TermoLOGiK
omogoča fleksibilnost med
gradnjo, njegova konstrukcijska zasnova omogoča spremembe in predelave kadarkoli v življenski dobi objekta,
brez posledic na statični
zanesljivosti, toplotni zaščiti
objekta ali zrakotesnosti.
Kadarkoli je npr. mogoče
izrezati dodatno okno ali
vrata v zidu, dozidati ali
nadzidati stavbo ali pa jo
kako drugače preoblikovati
in tako prirediti novim
željam obstoječega ali
novega lastnika.

TRAJNA ZRAKOTESNOST
Ena zelo pomembnih lastnosti gradbenega sistema
TermoLOGiK, je enostavna
zagotovitev zrakotesnosti, h
kateri v prvi vrsti pripomore
že armiranobetonska sredica zidu, nato pa zaključi še
notranji omet. Oba elementa gradnje sta zelo obstojna,
da kljub morebitnim naknadnim posegom zaradi
instalacij
ali
notranje
opreme, zagotavljata visoko
zrakotesnost skozi celoten
obstoj stavbe. Tudi v primeru
prodaje stavbe v prihodnosti, bo objekt še vedno zlahka
dosegal standarde pasivne
hiše in bo posledično imel
temu primeno visoko prodajno ceno, novi stanovalci pa
izjemno notranje ugodje in
zelo nizke obratovalne
stroške.
ZANESLJIVOST FASADE
Inovativna zasnova sistema
zagotavlja zelo zanesljivo
pritrjenost fasadne izolacije
na nosilno konstrukcijo, kar
popolnoma onemogoči njeno
posedanje ali odstopanje.
Poleg tega je izolacija zelo
trdna in žilava ter s tem
odporna na udarce (toča) in
veter. Kadarkoli je nanjo
mogoče pritrditi razne
fasadne elemente brez
toplotnih mostov. Je tudi
negorljiva, brez vpliva na
vodo in vlago ter odporna
na staranje.
PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO
Ljudje za življenje nujno

potrebujemo zrak, ki pa
mora biti za udobno in
zdravo bivanje tudi dovolj
čist in v zadostnih količinah.
Ker večino življenja preživimo v notranjosti zgradb,
moramo poskrbeti tudi na
njihovo prezračevanje. Naše
hiše imajo vedno vgrajen
premišljen in vrhunski sistem
prezračevanja, ki zagotavlja izjemno zdravo in udobno
bivanje. Takšna hiša ima
veliko
prednost
pred
ostalimi in tudi visoko vrednost.
POTRESNA ZANESLJIVOST
Konstrukcija hiš PasivnaGradnja.si sestavljajo togo
povezani armiranobetonski
elementi: temeljna plošča,
AB obodni zidovi (TermoLOGiK) in medetažna
plošča ki skupaj tvorijo škatlasto obliko konstrukcije, ki
se pri potresnih obremenitvah najbolje izkaže. Vsak
element je zelo tog in trdno
povezan z ostalimi elementi,
kar močno omeji poškodbe
pri potresnih silah. Konstrukcija tako zmore visoke
potresne obremenitve in bo
zelo zanesljiv tudi v prihodnosti.
VEČ NOTRANJEGA PROSTORA
Pozitivna lastnost gradbenega sistema TermoLOGiK je
tudi njegova vitkost glede
na visoke termične sposobnosti. Objekt ima zato, v
primerjavi z drugimi gradbenimi sistemi, več notranjih
površin pri enakih zunanjih

dimenzijah. Ta razlika je pri
običajno veliki hiši zlahka
velikosti ene otroške sobe. To
daje celotnemu objektu
trajno višjo bivanjsko in nakupno vrednost.
VAROVANJE ZDRAVJA IN
OKOLJA
V naše hiše so vgrajeni
izbrani materiali z namenom
čim nižjega vpliva na okolje
in seveda brez škodljivega
vpliva na zdravje. Na ta
način varujemo naše okolje
in zdravje prebivalcev hiše.
Poleg tega hiša z izjemno
nizkimi
potrebami
po
energiji znatno pripomore k
zmanjšanju škodljivih izpustov v okolje.
Ker se zavedamo, da le
kakovostna gradnja zagotavlja dolgoročno zanesljiv
in trajen objekt, smo sestavili
koncept hiše, ki vsebuje
odporne,
učinkovite
in
zdrave
materiale
ter
sisteme, ki zagotavljajo
trajno
visoko
notranje
ugodje in energetsko učinkovitost. Da gre pri hišah
PasivnaGradnja.si
za
dolgoročno varno naložbo
lahko potrdijo tudi naše
predhodne
stranke.
Nenazadnje imajo na trgu
nepremičnin masivne hiše
višjo vrednost od ostalih
oblik gradnje.

POTRESNA ZANESLJIVOST
Slovenija leži na potresno
aktivnem območju zato je za
gradnjo objektov predpisana obvezna presoja potresnih obremenitev na hišo.
Zahteve dosledno upoštevajo tudi naši inženirji. Ne
smemo namreč dovoliti, da
se življenjska naložba v
udobje in varčnost poruši v
enem samem neugodnem
trenutku. V skupini PasivnaGradnja.si zato uporabljamo zanesljive in preizkušene
sisteme in materiale, ki zagotavljajo potresno varnost
najmanj do 9. stopnje po
evropski potresni lestvici. Za
primerjavo, potres v Posočju
leta 1998 je dosegel 7 do 8
stopnjo.
Konstrukcija hiš PasivnaGradnja.si sestavljajo togo
povezani armiranobetonski
elementi: temeljna plošča,
AB obodni zidovi (TermoLOGiK) in medetažna
plošča ki skupaj tvorijo škatlasto obliko konstrukcije, ki
se pri potresnih obremenit-

vah najbolje izkaže. Vsak
element je zelo tog in trdno
povezan z ostalimi elementi,
kar močno omeji poškodbe
pri potresnih silah.

Temeljenje naših hiš predstavlja temeljna plošča na
nosilnem tamponu iz penjenega stekla. Penjeno steklo
ima tlačno trdnost do 800
kPa ali celo več, medtem ko
ima tipična izolacija iz
ekspandiranega polistirena
(XPS) pod temeljno ploščo
stanovanjske hiše 400 kPa.
Tlačna trdnost je ena
najpomembnejših lastnosti
izolacije
pod
temeljno
ploščo Potresni sunki povz-

ročajo nihanje (zibanje)
objekta, kar poveča tlačne
pritiske na izolacijo, ki se
zato na določenem segmentu posede (stisne) in se
stavba nagne. Nagnjenost
stavbe je nepopravljiva
škoda na objektu, četudi je
nad temelji ostala povsem
nepoškodovana. Zaradi teh
posedkov se lahko povečajo
tudi vplivi na zgornjo konstrukcijo, zato se sčasoma
pojavijo poškodbe tudi tam.
Zaradi visoke tlačne trdnosti
ima zato penjeno steklo
veliko
prednost
pred
ostalimi materiali.

POTRESNA IZOLACIJA
Najenostavnejši
princip

potresne izolacije je sistem
drsne izolacije, ki so ga že
leta 1933 uporabili pri
Ljubljanskem
nebotičniku.
Sloji pod temeljno ploščo z
vodoneprepustno
zaporo
omogočajo, da lahko celoten
objekt
med
močnejšim
potresom rahlo zdrsne po
spodnjem delu, pri čemer se
del potresne energije porazgubi na mestu zdrsa in v
trenju izolacije iz penjenega
stekla ter tako ne more
škodovati konstrukciji hiše.
Pri tem je zelo pomembno,
da je konstrukcija stavbe
čimbolj toga in masivna
(armiranobetonska, kot jih
imajo hiše PasivnaGradnja.si), saj se tako doseže večji
učinek, t.j. bolj učinkovito
zmanjšanje potresne obremenitve. Ta oblika potresne
izolacije ne pride v poštev
pri večini današnjih lahkih
montažnih konstrukcij, saj je
njihova konstrukcija relativno
elastična in lahka, zato
morajo te hiše prevzeti vso
potresno energijo. Poleg
tega potrebujejo masivne in
težke zgradbe več potresne
energije, da se zamajejo, v
primerjavi z lahkimi konstrukcijami. Predstavljate si
na primer, da želite z brco
premakniti kamnit ali lesen
stol.
Nosilni in izolativni tampon
pod temeljno ploščo naših
pasivnih hiš predstavlja
utrjen sloj iz penjenega
stekla v gramozni obliki.
Ravno ta sestava iz steklenih
“gramoznih” zrn omogoča,

da se potresna energija
porazgubi v trenju med zrni,
kar posledično zmanjša
potresne sile na objektu, ki
stoji na tem sloju.

Zaradi vseh naštetih in še
drugih pomembnih razlogov
so naši inženirji razvili lasten
gradbeni
sistem
TermoLOGiK, ki zagotavlja
odlično potresno odpornost
in trajno varnost.
DOKAZILO O STATIČNI IN
POTRESNI ZANESLJIVOSTI
Vse hiše PasivnaGradnja.si
so protipotresno zelo zanesljive, saj naši inženirji uporabljajo zanesljive konstrukcijske modele in materiale.
Naš inženir statike za vsak
posamezen
objekt
na
specifični lokaciji in glede na
lastnost temeljnih tal naredi
izračune, na podlagi katerih

se zasnuje potresno in statično zelo zanesljiva konstrukcija. Kot naš naročnik prejmete poleg izjave o potresni varnosti tudi izračune in
dokazilo, ki obsega celotno
gradnjo, vključno s temeljno
ploščo, saj lahko pravo
zanesljivost hiše zagotovimo
le za hišo v celoti.
Zgornja sliki sta izsek iz

evropske potresne karte (vir:
Giardini et al (2013) – European Seimic Hazard Map
for Peak Ground Acceleration, 10% Exceedance Probabilities in 50 years, doi:
10.2777/30345, ISBN-13,
978-92-79-25148-1)
in
slovenske potresne karte
(vir: http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/projektni_pospesek_tal.html),
ki
pokažeta,
da
spada
Slovenija v potresno najbolj
obremenjena
območja
Evrope in na velike razlike v
potresni
nevarnosti
na
samem območju Slovenije.
Srednja in severna Evropa
imata izjemno nizko stopnjo
potresne nevarnosti, zato bi
bilo zelo nevarno vnašati
zidne sisteme iz teh področij
v Slovenijo brez nujnih
ojačitev. Žal se je iz Avstrije,
Nemčije pa tudi nekaterih
severnih držav v Slovenijo
uvozilo nemalo gradbenih
sistemov, ki bi potrebovali
nujno statično testiranje za
slovensko potresno okolje.
Individualno statično in
potresno projektiranje vsake
posamezne hiše je nujno, da
se zagotovi resnično varen in
zanesljiv objekt. Enako hišo
se ne sme postaviti kjerkoli v
Sloveniji, Evropi ali drugje,
saj ima vsaka lokacija svoje
specifične zahteve. Najprej
je tu potresna obremenitev,
kjer je že med Ljubljano in
Prekmurjem očitna razlika
odločilnega pomena, potem
geomehanske lastnosti zeml-

jine od skalne podlage do
neprimernih barjanskih tal in
nenazadnje vrste temeljenja,
ki je že del statične zasnove
objekta. Naše hiše so
potresno varne ravno zaradi
individualne
obravnave
naših inženirjev glede na
zahteve lokacije in to vedno
dokazujejo tudi z izračuni in
dokazili.

ZA LAŽJO PREDSTAVO
Pri uporabi gradbenih sistemov iz armiranega betona
so nam zgled številne, še
vedno stoječe, historične
zgradbe iz kamna in rimskega betona stare več
tisočletij. Ti objekti iz kamna
in njegove statično izboljšane oblike – betona so
daleč najstarejši še stoječi
objekti na svetu. Lep primer
je Panteon s kupolo iz rimskega betona premera 43,5
m, ki stoji že praktično dve
tisočletji.
Ti zgledi in strokovno znanje
naših inženirjev, ki dajejo
velik poudarek sigurnosti in
trajnosti objekta vam zagotavljajo protipotresno zelo
zanesljiv dom.

AKTIVACIJA BETONSKEGA JEDRA
Delovanje principa aktivacije betonskega jedra temelji
na
visoki
sposobnosti
toplotne akumulacije objekta. Ker je beton gradbeni
material z daleč najvišjo
sposobnostjo akumuliranja
toplote, lahko trdimo, da se
hiša pregreje (poleti) ali
ohladi (pozimi), ko se ogreje
oz. ohladi beton v konstrukciji hiše.

Zato vemo, da so armiranobetonske plošče tiste na
katere je treba vplivati, da
se vzdržuje primerno temperaturo celotnega objekta
in s tem osnovno lastnost
toplotnega ugodja v notranjosti. Pri termičnem aktiviranju betonskega jedra uporabljamo medetažne armiranobetonske plošče za direkten vpliv na temperaturo

stabilnost objekta, še posebej na hlajenje. To je torej
eden od enostavnih, učinkovitih in poceni načinov zagotavljanja
notranjega
ugodja pasivnih in nizkoenergijskih hiš. S tem pojmom
zajamemo stropove in tla, ki
zaradi masivnega betonskega jedra delujejo kot akumulatorji toplote. Pomembno
funkcijo pri toplotni stabilnosti objekta ima namreč
njegova sposobnost akumulacije toplote, kar zagotavlja le masivna gradnja.

Od akumulacije toplote v
konstrukciji hiše je odvisno,
za koliko se bo notranjost
ogrela oz. ohladila zaradi
toplote, ki prehaja skozi
površine sten, streh idr. V
procesu hlajenja se toplotna
energija iz prostora odvaja,

v procesu gretja pa se
toplotna energija v prostor
dovaja. Na takšen način
lahko učinkovito zmanjšamo
porabo energije.
V zimskem času je z akumulacijo toplote betonska
medetažna plošča zmogljiva
oddajati
toploto
cca.
30W/m2. Pri montaži in
polnjenju toplotnih prenosnikov je potrebno sistem
napolniti
z
mešanico
voda–glikol, da ne pride do
okvare prenosnikov, saj se
takih prenosnikov ne da več
popraviti. Poleti, ko je ta
princip najbolj potreben, po
teh ceveh vodimo hladno
vodo (najmanj 18 °C, da ne
pride do kondenzacije) in
hladimo ploščo. Na ta način
preprečujemo, da se pregreje celoten objekt. Betonska medetažna plošča je na
tak način zmogljiva zajemati
toplote cca. 40W/m2.
Montaža fiksnih razdelilnikov in polaganje sekund-

arnih cevnih razvodov se
lahko začne po odstranitvi
opažev. Pri izdelavi sekundarne cevne mreže je potrebno posvetiti pozornost izbiri
materialov cevi, sistemu
vezave cevi in izolaciji. Materiali, ki se uporabljajo za
izvedbo cevnih razvodov so
lahko: jeklo, baker, nerjaveče jeklo, polipropilen, PVC
itd. Cevovodi so največkrat
dvocevni. Debelino izolacije
je potrebno izračunati glede
na temperaturo medija v
cevovodu in okoliško temperaturo. Izolacija mora biti
difuzijsko zaporna, saj se
poleti uporablja hladna
voda. Razdelilniki imajo
vgrajene nastavljive merilnike pretoka za vsak prenosnik posebej, zato se morajo
v poizkusnem obratovanju
nastaviti na izračunane pretoke po posameznih prenosnikih.
Izdelava tega sistema je
preprosta in poceni, saj se
uporablja sistem, ki je
namenjen tudi ogrevanju
hiše. Princip je namreč enak
talnemu gretju z uporabo
toplotne črpalke, ki je
sposobna
tudi
hladiti.
Možnost zelo velike akumulacije toplote pozimi in hladu
poleti vam daje odprte
možnosti pri izbiri alternativnih virov ogrevanja in
hlajenja, zato s temu ukrepi
lahko občutno zmanjšamo
izpuste toplogrednih plinov.
Velika prednost akumulacije
toplote hladu v betonskem
jedru medetažne konstrukci-

je je tudi v samem učinku
ogrevanja in hlajenja, saj
poskrbi, da je glava hladna
in noge tople, sploh v kombinaciji s talim gretjem. Pri
hlajenju se hladni sloji zraka
vedno spuščajo, kar je pri
velikih
površinah
zelo
ugodno.

toru močno približa idealnemu.
Brez
dodatnih
stroškov
v
konstrukciji
dosežemo
energetsko
učinkovito hlajenje in gretje,
poleg tega pa s takim
načinom ustvarimo zdravo
bivalno klimo z enakomernim raznosom toplote.

PREDNOSTI SISTEMA:
• Nizki investicijski in obratovalni stroški
• Blago hlajenje brez pojava
strujanja zraka v obliki prepiha
• Ne vodi do sindroma
bolnih stavb
• Ustrezen temperaturni
profil po prostoru
• Hitra in enostavna montaža s pomočjo tovarniških
modulov
• Možno še dodatno znižati
stroške, z uporabo TČ v
območju cenejšega toka

POLETNI REŽIM
V poletnem obdobju je v
objektu potreba predvsem
po hlajenju. Poletna pripeka
lahko namreč dodobra pregreja objekte, predvsem
tiste z zelo nizko sposobnostjo akumulacije. Tukaj se
sistem aktivacije betonskega
jedra izjemno dobro izkaže,
saj se pri tem vpliva na samo
jedro akumulacije hiše, to je
armitanobetonsko ploščo. V
cevni razvod v plošči se
spelje vodo z nižjo temperaturo (minimalno 18°C) in
tako hladi objekt kot celoto,
hkrati pa ustvarja blag
sevalni učinke na stropu. Ker
ima beton zelo visoko akumulacijsko sposobnost, ima
ta način zelo dolgotrajen
učinek, hkrati pa tudi zelo

Termično aktiviranje betonskega jedra predstavlja edini
sistem, ki izpolnjuje vse
zahteve uporabnikov po
udobju, ravno tako pa se
temperaturni profil po pros-

visoko učinkovitost, zaradi
zelo dobre sposobnosti prevajanja toplote betona.
ZIMSKI REŽIM
Pozimi je zaradi nizkih
zunanjih temperatur objekt
treba dogrevati. Pri tem je
sistem aktivacije zelo koristen, saj lahko, podobno kot
poleti, z dogrevanjem bet-

onske plošče dosegamo, da
se objekt ne more podhladiti. V cevni sistem se dovaja
topla voda, tako kot pri
talnem gretju, in posredno
ogreva celoten objekt. Pri
dobro zasnovanih objektih,
lahko ta sistem nadomesti
talno gretje in tako znatno
zniža stropke ogrevanja.
Hkrati pa ubije dve muhi na

en mah, ko z enim samim
sistemom omogoči poletno
hlajenje in zimsko ogrevanje.

VISOKA AKUMULACIJA TOPLOTE
Bistvena energetska lastnost
masivne gradnje je sposobnost akumulacije toplote v
svoji notranji konstrukciji. To
se najbolje izkaže v masivnih
pasivnih in nizkoenergijskih
hišah, ki imajo zelo dober
termični ovoj, ki maso objekta ščiti pred zunanjimi vplivi.
Dobra akumulacija omogoči,
da notranja temperatura
sledi nihanjem v zunanji temperaturi počasi in z zelo
majhnimi spremembami.

Hiše PasivaGradnja.si se
tako poleti ne morejo pregreti, pozimi pa ne ohladiti.
Pozimi ni toplote nikoli
preveč ali premalo, saj se
odvečna toplota shrani v
konstrukciji, ob padcu temperatur pa se iz konstrukcije
sprošča. Do poletnega pre-

grevanja ne pride, ker je
potrebno veliko sončne
pripeke, da se temperatura
termalne mase le malo
dvige; v daljših deževnih
obdobjih pa se hiša ne
ohladi saj je na voljo toplota
shranjena v konstrukciji. Ta
potek hranjena in oddajanja
toplote je popolnoma naraven in povsem samodejen,
brez elektronske regulacije.
Ogrevalna (in hladilna)
naprava tako uravnava le
majhne toplotne razlike, ki
jih objekt potrebuje, zato je
potreba po dodatni energiji
zelo majhna. Pri majhni
sposobnosti akumulacije kot
jo imajo montažni sistemi, so
nihanja notranje temperature večja in hitrejša, zato
mora ogrevalna/hladilna
naprava pri vsaki malo večji
spremembi zunanje temperature ogrevati ali hladiti
notranji prostor ter kompenzirati večje temperaturne
razlike, kar lahko celo privede do večje potrebne moči
naprave.

Spodnja tabela prikazuje
akumulacijske sposobnosti
najbolj tipičnih gradbenih
materialov pri masivnem in
montažnem tipu hiše. Med
tem, ko ima les razmeroma
visoko sposobnost akumulacije glede na maso, se
realno izkaže, da ima beton
več kot 320% boljšo
sposobnost pri enaki prostorninski količini, saj ima
beton veliko večjo specifično
gostoto.
specifična
specifična specifična
toplotna
gostota ϕ volumenska
kapaciteta Cp (kg/m³)
toplota
(kJ/kgK)
(kJ/m³K)
les - smreka
tipičen beton
tipična opeka

les - smreka

1,50
0,96
0,92

455,00
2.300,00
800,00

682,50
2.208,00
736,00

tipičen beton tipična opeka

Če upoštevamo vgrajeno
količino naštetih materialov
ter da je ometov in estriha
(imata namreč podobno
sposobnost akumulacije kot

beton) enako pri obeh tipih
hiše, ugotovimo, da ima
povprečna masivna hiša
okoli 3000% večjo sposobnost akumulacije kot montažna lesena hiša.
količina
lesa (m³)
montažna hiša

10,00

količina
betona
(m³)
455,00

TermoLOGiK
masivna hiša

0,00

2.300,00

montažna hiša
Hiša, ki ima masivno konstrukcijo, je tudi edina primerna za vgradnjo SISTEMA
AKTIVACIJE BETONSKEGA
JEDRA. To je enostaven
princip hladilnega ali grelnega vplivanja na maso betonske plošče, ki je ključen del
termalne mase hiše. S
hlajenjem te mase dosežemo, da se objekt poleti ne
more pregreti, z ogrevanjem
pa da se pozimi ne more
ohladiti. To omogoča najvišjo stopnjo notranjega ogrevanja z uporabo teg enostavnega principa.

količina
opeke
(m³)
0,00

toplotna
kapaciteta
(kJ/K)
6.825,00

15,00

209.760,00

TermoLOGiK masivna hiša
ZA LAŽJO PREDSTAVO
Ko vstopimo v staro cerkev
ali grad, takoj občutimo
prijeten hlad in osvežitev,
čeprav je zunaj poletna
pripeka.

To
ugodje
omogočajo
masivni kamniti zidovi, ki so
sposobni sprejeti ogromno
količino toplote ali hladu in
jo vzdržujejo praktično celo
leto. Ta enostaven in brezplačen princip je vpeljan v
naše hiše z uporabo masivne
armiranobetonske konstrukcije, ki je še izboljšana z
izdatno zunanjo izolacijo.
Vaša hiša bo imela zagotovljeno notranje toplotno
ugodje tako v zimskem
mrazu, kot v poletni pripeki.

DIFUZNO ODPRTA STENA
Pomembna lastnost vsake
obodne konstrukcije hiše je
tudi upor prehoda vlage.
Od lastnosti sestavnih materialov in njihovega zaporedja v določeni konstrukciji
(recimo zid proti zunanjosti)
je odvisno koliko vlage ta
zid prepušča, koliko te vlage
zastane in kondenzira ter ali
je mesto nastanka in količina
kondenza še ustrezna, da se
ta vlaga v toplejših obdobjih
posuši. Morda se zdi ta
fizikalen pogled na prehod
vlage skozi konstrukcijske
sloje po nepotrebnem kompliciran in suhoparen, toda
napaka v konstrukciji lahko
resno in trajno poškoduje
njene sloje, zniža toplotno
izolativnost ali celo povzroči
propadanje sestavnih materialov. Zato mora vsaka
zidna, talna ali strešna konstrukcija izpolnjevati te
pogoje, da dobi ustrezne
certifikate, dokazilo o tem je
zahtevano tudi v projektu za
gardbeno dovljenje, in se jih
lahko uporablja v gradnji.

RAZLIČNE SPOSOBNOSTI
PREPUŠČANJA
VLAGE
GRADBENIH MATERIALOV
Gradbeni materiali imajo
zelo različno sposobnost
prepuščanja vlage, od mineralnih toplotnih izolacij in
raznih paropropustnih folij,
ki prehoda skoraj ne omejujejo, do različni folij (parnih
ovir), kovinskih materialov,
ipd., ki so sposobni popolnoma preprečiti prehod vlage.

mehak les NEOPOR

Beton

Zgoraj je prikazanih nekaj
primerljivih
materialov,
skupaj z običajnim mehkim
naravnim lesom, ki imajo
primerljivo ali boljšo prepus-

tnost vlage, in za primerjavo
še predelan les (OSB plošče)
ki se uporabljajo v lahkih
montažnih konstrukcijah z
drastično slabšo prepustnostjo.
V resnici skozi zid preide
zelo malo vlage, le nekaj
odstotkov, veliko večino
presežne vlage pa se
odvaja s pomočjo prezračevanja.

Malta

kamen

OSB plošče

Kljub temu lahko ta vlaga v
napačno zasnovani konstrukciji kondenzira in začne
povzročati škodo. V takem
primeru je nujna vgradnja

parne zapore (ali ovire v
blagi obliki) na notranji
strani konstrukcije, ki popolnoma ali deloma omeji vstop
vlage. Te folije so običajno iz
PVC, PE, ALU, polipropilena
in podobnih materialov.
Tako konstrukcijo uvrščamo
med difuzno zaprte sestave,
kjer so tipični predstavniki,
zunanje stene montažnih hiš,
strešna konstrukcija v mansardi, ipd. Pomembno pri teh
konstrukcijah je popolna
zatesnjenost vseh stikov te
folije!
Mnogo bolj uporabne so
konstrukcije s pravilnim
zaporedjem
slojev,
ki
omogočajo naraven prehod
vlage brez nastanka kondenza. Takšne konstrukcije
so brez parnih zapor ali ovir
in spadajo med difuzno
odprte sisteme. Prednost teh
konstrukcij
je
naravno
gibanje vlage brez problematične folije, ki bi bila
lahko napačno vgrajena ali
poškodovana.
Zgleden
primer take konstrukcije je
sistem TermoLOGIK, ki ima
poleg difuzne odprtosti tudi
visoko odpornost sestavnih
materialov na vlago in vodo.
ZIDNI SESTAV TermoLOGIK
TermoLOGiK je difuzno
odprt zidni sistem s pravilnim
zaporedjem sestavnih slojev
in ustreznimi fizikalnimi lastnostmi materialov. Vsak zid
TermoLOGiK sestavljajo:
• Notranji omet
Sposoben uravnavati vlago

v prostoru z dobrimi lastnostmi navzemanja in oddajanja vlage.
• NEOPOR notranji sloj
Ima podobno ali boljšo
difuzijsko prepustnost vlage
kot mehak les.
• Armirani beton
Ima podobno ali boljšo
difuzijsko prepustnost vlage
kot mehak les.
• NEOPOR zunanji sloj
Ima podobno ali boljšo
difuzijsko prepustnost vlage
kot mehak les.

še
dodatno
zmanjšajo
ogrevalni sistemi v hišah.
Poleti, na drugi strani, pa je
v objektih vlage običajno
preveč. V poletni pripeki
temperatura zraka namreč
ni toliko problematična, kot
je previsoka zračna vlaga. V
objekte PasivnaGradnja.si
zato svetujemo vgradnjo
enostavnega izmenjevalca
toplote v cevni sistem prezračevanja, ki poleti hladi
vstopni zrak in mu istočasno
odstrani presežno vlago. Isti
sistem lahko pozimi zrak
seveda tudi dogreva.

• Zunanji zaključni fasadni
sloji
Imajo zelo dobro difuzijsko
prepustnost vlage.
To je gradbeni sistem, ki
izpolnjuje vse zahteve gradbene fizike in s tem
omogoča kvalitetne bivalne
pogoje
in
zagotavlja
trajnost in varnost vsakega
objekta.
VLAGA V OBJEKTU
Vlago v prostoru v določeni
meri uravnavajo zidne
obloge, ustrezni ometi, ki ob
presežkih vlago shranjujejo,
ob pomanjkanju pa sproščajo nazaj v prostor. Rekuperator, ki skrbi za prezračevanje in izmenjavo
toplote lahko na podoben
način poskrbi tudi za izmenjavo vlage. To je posebej
koristno v zimskem času, saj
hladen zrak vsebuje malo
vlage, relativno vlažnost pa

Zidni sistem TermoLOGiK, ki
ga uporabljajo hiše PasivnaGradnja.si je difuzno odprta
konstrukcija, ki dopušča
določen del vlage, da prehaja skozi konstrukcijo ali pa
se shranjuje v ometu in tako
pomembno
vpliva
pri
uravnavanju zračne vlage.

Narava je pri vas doma

• HIŠE BREZ LOKALNEGA ONESNAŽEVANJA
• ZELO NIZKE ENERGETSKE POTREBE
• GRADIVA Z NIZKIM VPLIVOM NA OKOLJE

Arhem d.o.o.
Jarška cesta 49, 1000 Ljubljana
mob. 041 514 746
e-pošta info@TermoLOGiK.com
splet www.TermoLOGiK.com

NAŠE ZNANJE JE NAMENJENO VAM
PasivnaGradnja.si je skupina izkušenih in visoko
izobraženih inženirjev in
arhitektov
s
področja
snovanja in gradnje pasivnih
hiš. Usposobljeni smo na vseh
področjih načrtovanja, zato
so v našo celostno ponudbo
vključeni gradbeni, strojni in
elektro sistemi ter specialni
principi pasivne gradnje.
IZKUŠNJE
Začetki našega delovanja
sežejo v leto 2002, ko smo
orali ledino na področju
pasivne gradnje v Sloveniji.
V letu 2004 smo postavili
našo prvo pasivno hišo, kar
nas uvršča med prve proizvajalce pasivnih hiš v
Sloveniji. Od takrat pa do
danes smo v Sloveniji in širše
postavili že več kot 100
pasivnih hiš in še več
nizkoenergijskih.
V tem času so naši strokovnjaki pridobili veliko znanja
ter številne povezave in
poslovne partnerje v Avstriji
in Nemčiji, ki sta na tem

področju zelo razviti državi.
Navedeno nas uvršča med
najbolj izkušene ponudnike
pasivnih hiš na trgu.
SNOVANJE PASIVNE HIŠE
Osnovne lastnosti pasivne
hiše so: učinkovit termični
ovoj brez toplotnih mostov,
zrakotesnost, prezračevanje
z vračanjem toplote in okna
orientirana na jug, ki pozimi
zajemajo toploto sončnega
sevanja. Standard, ki ga je
postavil Passivhaus inštitut v
Darmstadu, Nemčija predpisuje porabo za ogrevanje
pasivne hiše največ 15
ogrevalne
kWh/m2
površine v celem letu.
Ostali pogoji Passivhaus
inštituta so:
• skupna letna poraba
primarne energije največ
120 kWh/m² na leto,
• letna poraba električne
energije največ 18 kWh/m²
na leto,
• specifične toplotne izgube
največ 10 W/m²,

•
toplotna
prehodnost
neprozornega ovoja hiše
pod 0,15 W/m²K, pri prostostoječi družinski hiši celo
pod 0,10 W/m²K,
• izvedba celotnega ovoja
brez toplotnih mostov (ψ ≤
0,01 W/mK),
• izmerjena zrakotesnost pri
50 Pa tlačne razlike največ
0,6 h-1
• Okenska zasteklitev in
okvirji pod 0,80 W/m²K,
faktor prehoda sončnega
sevanja g ≥ 50%.

Pasivne hiše tako ne potrebujejo potratnih ogrevalnih
naprav in dimnikov. Posledično so brez izpustov in z
zelo
malo
porabljene
energije prispevajo k varovanju okolja.

SNOVANJE V NAŠEM TIMU
Zasnova in projektiranje
poteka v tesno povezanem
interdisciplinarnem
timu
visoko usposobljenih in
izkušenih
inženirjev.
To
omogoča celovit pristop in
usklajeno snovanje vseh faz
projektiranja. Vsak objekt je
vedno narejen po meri
naročnika in ni omejen le na
izbiro iz nekega kataloga.
Posledično so na najbolj
optimalen način in usklajeno
z željami naročnika narejene
tudi vse instalacije ter usklajene z zahtevami objekta na
predvideni
lokaciji
(poudarek na energetiki).

Projektivna ekipa pripravi
vse potrebno za pridobitev
gradbenega dovoljenja in
dokumentacijo za pridobitev
nepovratnih sredstev Eko
sklada, ki jih dobijo vse naše
pasivne hiše.
Za izvedbo se pripravi
usklajena in celovita izvedbena dokumentacija, da
lahko gradnja poteka hitro,
natančno in zanesljivo.

ENERGETSKA ZASNOVA
Energetska zasnova je pogoj
za pasivno hišo. Poleg
termičnega
ovoja
in
ustreznih instalacij, naši
arhitekti poskrbijo, da ima
objekt že v zasnovi optimalne predispozicije. Pri tem

je pomembna predvsem
orientacija objekta z okni v
čim večji meri na jug. Tako
orientirana okna bodo
pozimi bistveno prispevala k
nizki porabi energije za
ogrevanje in notranjemu
ugodju. Tloris se naredi
enostavne in kompaktne
oblike, s čimer se zmanjša
površino zunanjega ovoja
hiše, skozi katero prehajata
toplota ali hlad.
Različna podnebja zahtevajo nekoliko drugačne pristope, npr. na Primorskem
dajemo večji poudarek
zmanjševanju vpliva poletne
pripeke in burje, na Gorenjskem pa ostrega in vztrajnega mraza. Naši inženirji
poskrbijo, da je vsak posamezen objekt na točno
določeni specifični lokaciji,
optimalen in izpolnjuje standarde pasivne hiše. Pri tem
uporabljamo
različne
metode in računalniške
modele, ki jih podkrepimo še
z našimi neprecenljivimi
izkušnjami
iz
različnih
klimatskih območij.

NEPOVRATNA SREDSTVA
Vse hiše PasivnaGradnja.si
dosegajo zelo visoke energetske in okoljske standarde,
zato zlahka dosežejo tudi

zahteve slovenskega okoljskega
javnega
sklada
(Ekosklad). Vsem našim
strankam pripravimo vso
potrebno dokumentacijo za
prijavo na njihov razpis, na
podlagi katerega dobite
denarna sredstva, ki znatno
pripomorejo
pri
tako
pomembni investiciji kot je
nov dom.

DOKAZILO O STATIČNI IN
POTRESNI ZANESLJIVOSTI
Vse hiše PasivnaGradnja.si
so protipotresno zelo zanesljive, saj naši inženirji uporabljajo najbolj zanesljive konstrukcijske modele in materiale. Naš inženir statike za
vsak posamezen objekt na
specifični lokaciji in glede na
lastnosti temeljnih tal naredi
izračune, na podlagi katerih
se zasnuje potresno in statično zelo zanesljiva konstrukcija. Kot naš naročnik prejmete poleg izjave o potresni varnosti tudi izračune in
dokazilo, ki obsega celotno
gradnjo, vključno s temeljno
ploščo, saj lahko pravo
zanesljivost hiše zagotovimo
le za hišo v celoti.

KER RES ZNAMO, SMO NAJBOLJŠI
POTRESNA ZANESLJIVOST
Slovenija leži na potresno
aktivnem območju, zato je
za gradnjo objektov predpisana obvezna presoja
potresnih obremenitev na
hiše. Zahteve dosledno
upoštevajo tudi naši inženirji.
Ne smemo namreč dovoliti,
da se življenjska naložba v
udobje in varčnost poruši v
enem samem neugodnem
trenutku.
V skupini PasivnaGradnja. si
zato uporabljamo zanesljive
in preizkušene sisteme in
materiale, ki zagotavljajo
potresno varnost najmanj do
9. stopnje po evropski
potresni lestvici. Za primerjavo, potres v Posočju leta
1998 je dosegel 7 do 8
stopnjo.
Konstrukcijo hiš PasivnaGradnja.si sestavljajo togo
povezani armiranobetonski
elementi: temeljna plošča,
AB obodni zidovi (TermoLOGiK) in medetažna
plošča, ki skupaj tvorijo škatlasto obliko konstrukcije, ki

se pri potresnih obremenitvah najbolje izkaže. Vsak
element je zelo tog in trdno
povezan z ostalimi elementi,
kar močno omeji poškodbe
pri potresnih silah.

Temeljenje naših hiš predstavlja temeljna plošča na
nosilnem tamponu iz penjenega stekla. Penjeno steklo
ima tlačno trdnost vsaj 800
kPa, medtem, ko ima tipična
izolacija iz ekspandiranega
polistirena (XPS) pod temeljno ploščo stanovanjske hiše
400 kPa. Tlačna trdnost je
ena najpomembnejših lastnosti izolacije pod temeljno
ploščo. Potresni sunki povzročajo nihanje (zibanje)
objekta, kar poveča tlačne
pritiske na izolacijo, ki se

zato na določenem segmentu posede (stisne) in se
stavba nagne. Nagnjenost
stavbe je nepopravljiva
škoda na objektu, četudi je
nad temelji ostala povsem
nepoškodovana. Zaradi teh
posedkov se lahko povečajo
tudi vplivi na zgornjo konstrukcijo, zato se sčasoma
pojavijo poškodbe tudi tam.
Zaradi visoke tlačne trdnosti
ima zato penjeno steklo
veliko
prednost
pred
ostalimi materiali.
POTRESNA IZOLACIJA
Najenostavnejši
princip
potresne izolacije je sistem
drsne izolacije, ki so ga že
leta 1933 uporabili pri
Ljubljanskem
nebotičniku.
Sloji pod temeljno ploščo z
vodoneprepustno
zaporo
omogočajo, da lahko celoten
objekt med
močnejšim
potresom rahlo zdrsne po
spodnjem delu, pri čemer se
del potresne energije porazgubi na mestu zdrsa in tako
ne more škodovati konstruk-

Pasivna
Gradnja

ciji hiše.
Pri tem je zelo pomembno,
da je konstrukcija stavbe
čimbolj toga in masivna
(armiranobetonska, kot jih
imajo hiše PasivnaGradnja.si),
saj se tako doseže večji
učinek, t.j. bolj učinkovito
zmanjšanje potresne obremenitve. Ta oblika potresne
izolacije ne pride v poštev
pri večini današnjih lahkih
montažnih konstrukcij, saj je
njihova konstrukcija relativno
elastična in lahka, zato
morajo te hiše prevzeti vso
potresno energijo. Poleg
tega potrebujejo masivne in
težke zgradbe več potresne
energije, da se zamajejo, v
primerjavi z lahkimi konstrukcijami. Predstavljajte
si, da želite z brco premakniti kamnit ali lesen stol.
Zaradi naštetih in drugih
pomembnih razlogov so naši
inženirji razvili lasten gradbeni sistem TermoLOGiK, ki
zagotavlja odlično potresno
odpornost.
TOPLOTNA AKUMULACIJA IN TERMOSTABILNOST
Bistvena energetska lastnost
masivne gradnje je sposobnost akumulacije toplote v
svoji notranji konstrukciji. To
se najbolje izkaže v masivnih
pasivnih in nizkoenergijskih
hišah, ki imajo zelo dober
termični ovoj, ki maso objekta ščiti pred zunanjimi vplivi.
Dobra akumulacija omogoči,
da notranja temperatura
sledi nihanjem v zunanji temperaturi počasi in z zelo
majhnimi spremembami.
Hiše PasivnaGradnja.si se

tako poleti ne morejo pregreti, pozimi pa ne ohladiti.
Pozimi ni toplote nikoli
preveč ali premalo, saj se
odvečna toplota shrani v
konstrukciji, ob padcu temperatur, pa se iz konstrukcije
sprošča.
[kJ/m3K]
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de do večje potrebne moči
naprave.
KONSTRUKCIJSKA SAMOZADOSTNOST
Ena bistvenih lastnosti hiš
PasivnaGradnja.si je primernost za vse vrste in oblike
terena ter prosto arhitektonsko oblikovanje.
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Do poletnega pregrevanja
ne pride, ker je potrebno
veliko sončne pripeke, da se
temperatura termalne mase
le malo dvigne; v daljših
deževnih obdobjih pa se
hiša ne ohladi, saj je na voljo
toplota shranjena v konstrukciji. Ta potek hranjenja
in oddajanja toplote je
popolnoma naraven in
povsem samodejen, brez
elektronske regulacije.
Ogrevalna (in hladilna)
naprava tako uravnava le
majhne toplotne razlike, ki
jih objekt potrebuje, zato je
potreba po dodatni energiji
majhna. Pri majhni sposobnosti akumulacije, kot jo
imajo montažni sistemi, so
nihanja notranje temperature večja in hitrejša, zato
mora ogrevalna/hladilna
naprava pri vsaki malo večji
spremembi zunanje temperature ogrevati ali hladiti
notranji prostor ter kompenzirati večje temperaturne
razlike, kar lahko celo prive-

Pomembna prednost sistema
TermoLOGiK je njegova
vsestranska nosilna armiranobetonska konstrukcija, ki
omogoča gradnjo tako
nadzemnih kot tudi vkopanih
ali delno vkopanih etaž brez
dodatnih izvajalcev in nepotrebnih stroškov.
Gradbeni sistem in izvajalec
sta skozi celotno gradnjo
ista. To je edinstvena lastnost
sistema TermoLOGIK, ki prekosi vse ostale gradbene
sisteme, saj so primerni le za
gradnjo nadzemnih delov,
za gradnjo podzemnih
delov pa je potreben drug
zidni sistem, ki je sposoben
sprejemati bočne pritiske
zemljine in zalednih vod. Za
vašo hišo PasivnaGradnja.si,
tako ne boste potrebovali
dodatnega
projektanta,
izvajalcev in posebnega
materiala za izvedbo kleti.
Vaša hiša bo tako v celoti
narejena s strani naše ekipe
in z znanimi stroški.
Zaradi lastnosti sistema

TermoLOGIK bo lahko pri
snovanju vaše hiše arhitekt
glede na vaše želje
oblikoval velike razpone,
konzolne oblike, široka panoramska okna in poljubno
število etaž.
ENERGETSKA ZANESLJIVOST
Ko se odločate za gradnjo
svojega novega doma,
upoštevajte ne le strošek
izgradnje hiše, ampak tudi
njene obratovalne stroške
skozi celotno življenjsko
obdobje.
Ne smemo pozabiti, da je
mesečni obrok stroškov hiše
pravzaprav
seštevek
obroka kredita in tekočih
obratovalnih stroškov. Ker
cene energentov rastejo,
gradnja pasivne hiše z minimalni ogrevalnimi stroški
drastično
zniža
tekoče
stroške hiše.

Strošek običajne hiše

Strošek hiše PasivnaGradnja.si

Hiša je življenjska investicija,
zato je pomembno, da
ostane tudi energetska
učinkovitost objekta zanesljiva in trajna. Ker v skupini
PasivnaGradnja.si gradimo
odgovorno,
uporabljamo
obstojne
in
zanesljive
sisteme in materiale, ki se jim
termične lastnosti in učinkovitost ne spreminjajo.

Vsaka hišna konstrukcija ima
aktivno življenje zaradi
“dihanja” hiše, kar pomeni,
da so vedno prisotni prehodi
vlage ali celo vdor vode,
zato so v hiše PasivnaGradnja.si vgrajeni le vodo- in
vlago-odporni materiali, ter
zanesljivi strojni sistemi.
Enako zanesljiva bo tudi
zrakotesnost. Na mestu lokalne napake in posledično
povečane prepustnosti (luknje ali reže) zrak prinese v
hišo veliko vlage, kar drastično zniža termično učinkovitost in pripelje celo do
propadanja
občutljivih
materialov, zato v hišah
PasivnaGradnja.si
takih
materialov praktično ni.

SKRB ZA OKOLJE
Gradiva vgrajena v hišo
PasivnaGradnja.si so zelo
skrbno izbrana z namenom
čim nižjega vpliva na okolje
in seveda povsem brez
vpliva na vaše zdravje. Pri
izboru
gradiv
poleg
ogljičnega odtisa upoštevamo tudi potencial zakisljevanja okolja in rabo neobnovljivih virov energije v
celotnem življenskem ciklu
proizvodov.
Okoljska deklaracija proizvoda (Environmental product
declaration – EPD) daje
najbolj
reprezentativne
podatke o vplivih gradbenih
proizvodov na okolje v
celotnem življenjskem ciklu.
Na podlagi deklaracij iz
podatkovne baze inštituta
IBO (Avstrijski inštitut za
zdrave in ekološke zgradbe)

in njihove aplikacije eco2soft so naši inženirji naredili
analizo
primerljivih
konkurenčnih zidnih sistemov,
ki se jih drži oznaka eko.
Da so rezultati lahko primerljivi, je analiza narejena
na isti osnovi, to je enakem
termičnem učinku U=0,086
W/m2K, primernem za
gradnjo pasivnih hiš.
Rezultat analize je indikator
∆OI3, ki po IBO velja za
izjemno uporabnega pri
optimizaciji stavbnih konstrukcij, saj se okoljski vpliv
posamezne konstrukcije ali
materiala jasno izrazi z
višino vrednosti tega indikatorja.
Indikator upošteva širok
spekter vpliva na okolje pri
izdelavi,
uporabi
in
odstranitvi
posameznega
proizvoda - poleg emisij
CO2, še potencial zakisljevanja okolja in rabo neobnovljivih virov energije v
celotnem življenjskem ciklu
proizvodov.
∆OI3
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V analizi so poleg sistema
TermoLOGiK 500 obravnavani še zidni sistemi proizvajalcev LUMAR, JUTING in
MARLES.
Analiza narejena po metodi
inštituta IBO, pokaže visoko

ekološko zavedanje pri razvoju sistema TermoLOGiK in
gradnji hiš PasivnaGradnja.si, saj se ta izkaže bolje
kot mnogi zidni sistemi, ki se
ponašajo z oznako eko.

DOLGOROČNA VISOKA
VREDNOST OBJEKTA
Hiše PasivnaGradnja.si so
grajene z izjemno trajnimi
komponentami, ki se ne
obrabljajo ali gnijejo, niso
podvržene drugim poškodbam in se praktično ne
starajo. Komponente skupaj
tvorijo zelo kompaktno in
zanesljivo celoto, ki vam
nudi
izjemno
notranje
ugodje in visoke finančne
prihranke.

Hiša z visoko vrednostjo v
več segmentih in dolgo življenjsko dobo omogoča
potencialno prodajo nadstandardnega objekta po
visoki ceni ne samo danes
ampak tudi v daljni prihodnosti.
Da gre pri hišah PasivnaGradnja.si za dolgoročno
varno
naložbo,
lahko
potrdijo tudi naše predhodne stranke.
Nenazadnje imajo na trgu
nepremičnin masivne hiše
višjo vrednost od ostalih
oblik gradnje.

Vse naprave imajo predvidene osnovne nastavitve, ki
se jih že pred vselitvijo
uravna glede na zahteve
objekta samega, investitor
pa lahko šele po vselitvi, ko
dobi lasten občutek bivanja
v novi hiši, izrazi podrobne
želje. Na podlagi le-teh
lahko naš strokovnjak opravi
fine nastavitve vseh sistemov. Naš strokovnjak lahko
opravi tudi menjavo filtrov,
kontrolne
preglede,
pomaga investitorju pri nastavitvah in po potrebi
opravi servisna dela.

top in popolno kontrolo nad
gradnjo objekta s strani ene
izvedbene ekipe in vodje
gradbišča. Tako je gradnja
mnogo hitrejša in zanesljivejša, za investitorja pa
najbolj varna v smislu
finančne naložbe ter preglednosti del in stroškov.
Ponudba na celostni ključ
namreč pokriva vse faze in s
tem stroške gradnje do
točke, ko se investitorju
preda ključ in se ta brez
dodatnih del ali stroškov
vseli v nov dom.
Na trgu se žal pojavljajo
zavajujoče ponudbe hiš na
ključ, ki so prirejene in
nimajo vključene izvedbe
temeljne plošče, nosilne
toplotne
izolacije,
hidroizolacije in drugih del
vezanih na prvo fazo gradnje, ki predstavlja okoli
10% stroška gradnje celotnega objekta. Nemalokrat
manjkajo še druga dela kot
so ogrevalne in prezračevalne naprave in celo
montažerska dela vezana
na njihovo vgradnjo, notranje luči, dimniki, senčila,
dekorativne
fasadne
obloge, projektna dokumentacija in vsi zunanji
objekti (garaže, nadstreški,
terase, ipd).

GRADNJA NA CELOSTNI
KLJUČ
Gradnja na celostni ključ je
najboljša oblika izvedbe
objekta in je na voljo vsem
našim strankam. Omogoča
namreč pravi celostni pris-

Ponudba na ključ, ki jo da
PasivnaGradnja.si se imenu-

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE DOMA
Kljub temu, da so strojni
sistemi v hišah PasivnaGradnja.si enostavni in zelo
vzdržljivi, so vam tudi po
vselitvi na voljo naši
strokovnjaki,
ki
lahko
pomagajo pri reguliranju,
finih nastavitvah in morebitnih servisih.

je CELOSTNI KLJUČ. Ta
pokriva popolnoma vsa
dela, da je objekt z vsemi
pripadajočimi
elementi
dokončan in je pripravljen
za vselitev.

ZRAKOTESNOST
Zrakotesnost se morda zdi
manj relevantna lastnost
stanovanjskih hiš, vendar se
izkaže za zelo pomembno
pri delovanju hiše in obstojnosti gradbenih materialov.
Zrakotesnost je tudi eden
temeljnih pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev s
strani Eko sklada.
Zaradi geografske lege
Slovenije je notranjost hiš v
večini leta toplejša od okolice. Ob spremembi temperature zraka se spreminja
tudi zračni tlak, kar povzroči
prehajanje
zraka
na
območje z nižjim tlakom
skozi netesne dele objekta.
Ob uhajanju iz objekta skozi
konstrukcijske sklope se zrak
ohladi in z njim kondenzira
tudi zračna vlaga. Ob
dolgotrajnem vlaženju večini
toplotnih izolacij drastično
pade izolativnost (ojača se
toplotna prehodnost); sčasoma pa začnejo izolacije tudi
propadati.
Podobno
ogroženi so tudi leseni deli
hiše in drugi podobni materiali, ki začno propadati
(plesneti, trohneti, gniti), kar
lahko celo ogrozi konstrukcijsko stabilnost hiše. Tovrstne
konstrukcije (les z izolacijo)
imajo zato na notranji strani
parno zaporo ali oviro, ki

preprečuje prehod vlage in
zraka
(zrakotesnost
in
parotesnost), in jim je
potrebno posvetiti posebno
pozornost.

Na inštitutu za gradbeno
fiziko v Stuttgartu so naredili
praktičen preizkus z režo v
parni oviri širine 1 mm in
dolžine 1 m, za katero je
bila toplotna izolacija. Na
običajen zimski dan (notranja temperatura +20 ˚C,
zunanja -10 ˚C) je skozi to
režo prešlo 800 g vlage. Če
vsa ta vlaga kondenzira v
toplotni izolaciji, se ta navlaži s kar 8 dcl vode.
Ta primer kaže, kako negativno učinkujejo že majhne
napake pri vgradnji parne
zapore.
Hiše PasivnaGradnja.si zato
vsebujejo
predvsem
toplotne izolacije in nosilno
konstrukcijo, ki so odporne
na vodo in vlago. Če je
potrebna vgradnja parne
ovire (npr. na stropu mansarde), se ji posveti posebna
pozornost. Zidni sistem
TermoLOGiK je popolnoma
odporen na vodo in vlago
ter ne potrebuje parne
zapore (folije), saj je difuzno odprt.
Ob slabi zrakotesnosti, še

posebej pri povečani tlačni
razliki (veter) ali povečanih
temperaturnih
razlikah
(nizke zunanje temperature),
se poveča tudi izguba
toplega notranjega zraka,
kar se lahko zazna kot
prepih ali občutek hladu in
seveda izguba toplotne
energije, poleti pa se hiše
hitreje pregrejejo.

Zrakotesnost oz. parotesnost
je torej pomembna tako v
smislu energetske učinkovitosti kot tudi preprečevanja
gradbenih poškodb. Zasnova in gradnja hiš PasivnaGradnja.si je vrhunska tudi v
tem segmentu, saj naše hiše
dosegajo izjemno visok nivo
zrakotesnosti, to je 0,3 h-1
(izmenjave zraka na uro),
kar je znatno manj od
kriterija za pasivno gradnjo,
ki določa izmenjavo zraka
največ 0,6 h-1.
Vse hiše PasivnaGradnja.si
so preizkušene s standardnim testom zrakotesnosti,
imenovanem Blower door
test; rezultati pa so del
dokumentacije na razpisu
Eko sklada za nepovratna
sredstva.

SISTEMI NAŠE PASIVNE HIŠE
Gradbeni sistemi in principi
obratovanja, ki so jih razvili
naši inženirji, so temelj kakovostne gradnje, učinkovitega
delovanja, zanesljivosti in
notranjega
udobja
hiš
PasivnaGradnja.si.
TEMELJNA PLOŠČA NA
PENJENEM STEKLU
Osnova za vsak zanesljiv in
učinkovit objekt so pravilno
zasnovani in zgrajeni temelji.
Vsaka hiša PasivnaGradnja.
si ima temelje zasnovane
glede na dano lokacijo,
značilnosti terena in potrebe
objekta.
Armiranobetonska temeljna
plošča leži na sloju nosilne
toplotne izolacije iz penjenega stekla, ki ima vrhunsko
nosilnost, to je ≥800 kPa pri
10%
stisnjenosti,
kar
omogoča zanesljivo temeljenje in potresno odpornost.
Penjeno steklo je odporno
na ogenj in mraz, neobčutljivo na vlago, je dober zvočni
izolator in je kemijsko inerten, kar pomeni, da je neo-

bčutljiv na kemikalije, s
katerimi lahko pride v stik v
zemlji. Kemijska inertnost
penjenega stekla je izjemnega pomena, saj posredno
zagotavlja varnost celotnega objekta, ki stoji na njem.
Ker je penjeno steklo porozno, omogoča tudi odvajanje
strupenega radona iz temeljnih tal, kar dodatno prispeva k zdravem bivalnem
okolju.

V sloju penjenega stekla se
enostavno in varno napelje
vse instalacije, ki vodijo v
objekt.
Na tampon iz penjenega
stekla se položi podložni
beton, na katerega se
namesti hidroizolacija. Slednja je tako neprekinjena in
celovita v nasprotju s
hidroizolacijo, ki se jo položi
po zgornji površini temeljne

plošče, ki jo večkrat prebodejo povezave z zidovi.
Sloj
vodoneprepustne
zapore predstavlja tudi
pomemben del protipotresne zaščite.
ZIDNI SISTEM
Za temeljno ploščo so
obodni zidovi naslednji
pomemben del hišne konstrukcije.
Obodni zidovi predstavljajo
bistven del toplotnega ovoja
in nosilne konstrukcije hiše. S
tem zavedanjem so naši
inženirji razvili zidni sistem
TermoLOGiK, ki v enem
zamahu reši vse statične in
gradbeno-fizikalne zahteve
ter pogoje gradnje pasivnih
hiš.

Zidni sistem sestavljajo nosilna armiranobetonska sredica in toplotna izolacija
NEOPOR® nemškega proizvajalca BASF, ki se ga na
obeh straneh zaključi le še s
končnimi ometi. TermoLOGiK
je brez toplotnih mostov,
poleg tega, da izolacija
sistema vrhunsko izolira zid,
je izjemno trdna in nosilna,
kar omogoča razne fasadne
pritrditve direktno nanjo v
izogib toplotnim mostovom.
Sistem TermoLOGiK zagotavlja zrakotesnost, odpornost na vlago, vodo in ogenj,
saj sestavni materiali ne
gorijo.
Zid je difuzno odprt in ne
potrebuje parne zapore
(folije), dobro sprejema in
oddaja vlago ter ima visoko
zvočno izolativnost.
Gradnja je izjemno hitra etažo običajne hiše se
zgradi v dnevu ali dveh,
vključno z vrhunsko toplotno
izolacijo, izoliranimi špaletami, prekladami in vogali ter
brez toplotnih mostov.
Kombinacija
vrhunske
izolacije in izjemne toplotne
akumulacije
betona
omogoča
najučinkovitejše
pasivne hiše, ki imajo hkrati
še izjemno nizek vpliv na
okolje in najboljše notranje
ugodje.
Kakovost sistema potrjuje
evropski certifikat CE.

OKNA
Najpomembnejši vir toplote
pri pasivnih hišah je sončno
sevanje. Za učinkovit zajem

le-tega so potrebna ustrezna okna
večjih površin,
orientirana na jug.
Posebej za pasivno hišo so
bila razvita specialna okna s
troslojno toplotnoizolacijsko
zasteklitvijo z Ug od 0,5 do
največ 0,7 W/m2K; okvir
okna pa mora dosegati
toplotno prehodnost Uf do
največ 0,9 W/m2K. Taka
troslojna zasteklitev ima dve
prednosti: pozimi taka okna
prepustijo
več
sončne
energije v prostor kot pa
toplote iz prostora, površinske temperature na notranji
strani stekla pa so tako
visoke, da ne pride do kondenzacije zračne vlage.

Na notranja stekla, v medstekelni prostor, se pogosto
nanese
nizkoemisijske
nanose, ki preprečujejo
prehod toplote iz notranjosti, vendar znižujejo tudi
prehod celotnega sončnega
sevanja v prostor. Čim več je
nizkoemisijskih nanosov na
steklu, tem manjši je faktor
prehoda celotnega sončnega sevanja skozi okna (g).
Standard
pasivne
hiše
zahteva visoko prepustnost
celotnega sončnega sevanja
v prostor, g ≥ 50 % (DIN
67507). V hišah Pasivna-

Gradnja.si
uporabljamo
enaka okna z različno g
vrednostjo glede na stani
neba, kjer so okna vgrajena,
kar se je v praksi izkazalo
za zelo učinkovito rešitev.
Za preprečevanje poletnega pregrevanja morajo
imeti zastekljene površine
ustrezno sončno zaščito v
obliki rolet, žaluzij, lamel itd.
Zelo koristna nepremična
sončna zaščita so tudi nadstreški in previsi fasad, balkoni pa tudi gosta ozelenitev iz listopadnih listavcev.
Tovrstno senčenje poleti
samodejno senči okna, saj
ima poletno sonce visok
vpadni kot žarkov, pozimi
pa prepusti vse sevanje, saj
ima sončno sevanje takrat
nizek vpadni kot.

TALNO GRETJE
Talno gretje je način prenosa toplote v prostor, pri
katerem se kot grelno telo
uporabi površino tal. Uporablja se predvsem toplovodni
sistem (električen, razen izjemoma, ni dopusten), kjer se v
talni estrih vgradi cevni
sistem iz tankih cevi, po
katerih kroži topla voda.

Talno gretje s temperaturo
tal največ 27 °C s sevalnim
učinkom zagotovi temperaturni gradient prostora, ki je
najbližji idealnemu: topleje
pri tleh (noge) in hladneje
pri stropu (glava). Radiatorsko ogrevanje na primer
največ toplote odda zraku,
ki se nato zadržuje pri
stropu, kar ustvari obraten
temperaturni gradient. Pri
talnem gretju je tudi manj
gibanja zraka, kar pomeni
manj dviganja prahu in
alergenov, ni občutka prepiha in zrak se manj razvlaži.
Princip talnega gretja je bolj
učinkovit tudi energetsko, saj
so zaradi velike površine
grelnega telesa temperature ogrevalnega medija
lahko zelo nizke, kar pomeni
manj dela za ogrevalno
napravo.
Talno gretje oddaja toploto
preko sevanja, kar zagotavlja
boljši
občutek
toplote prostora, kot pri
ogrevanju s toplim zrakom
(radiatorji). Poleg tega
topel zrak pri prezračevanju
hitro spustimo iz hiše,
medtem ko toplota sevalnega telesa ostaja. Pomembna
prednost talnega gretja je
tudi boljši izkoristek prostora, saj ni potrebno namestiti
drugih grelnih teles in ni
težav s čiščenjem.
Velik del talnega gretja
predstavlja estrih, ki ima
veliko sposobnost akumulacije toplote. Za zgradbe,
ki jih je treba na hitro ogreti,
npr. počitniške hišice in

določeni poslovni prostori, so
primernejši drugi ogrevalni
načini, saj se talno gretje
počasi odziva na večje temperaturne spremembe. Pri
objektih s stalno prisotnostjo
ljudi, na primer stanovanjskih
hišah, pa je primernejša
večja vztrajnost grelnega
telesa, saj tu večje temperaturne spremembe niso zaželene.
AKTIVACIJA BETONSKEGA
JEDRA
Pri termičnem aktiviranju
betonskega jedra uporabljamo medetažne armiranobetonske plošče za direkten vpliv na temperaturno
stabilnost objekta, še posebej na hlajenje. Pomembno
funkcijo pri toplotni stabilnosti objekta ima namreč
njegova sposobnost akumulacije toplote, kar zagotavlja le masivna gradnja. Od
akumulacije toplote v konstrukciji hiše je odvisno, za
koliko se bo notranjost
ogrela oz. ohladila zaradi
toplote, ki prehaja skozi
površine sten, streh idr.

Najbolj izrazit akumulacijski
element masivne gradnje je
medetažna armiranobetonska plošča, saj ima beton
daleč največjo sposobnost
akumulacije toplote od vseh

gradbenih materialov. Aktivacija betonskega jedra
pride najbolj do izraza
poleti. Po ceveh v plošči
vodimo
hladno
vodo
(najmanj 18 °C, da ne pride
do kondenzacije) in s tem
hladimo ploščo. Na ta način
preprečujemo
pregretje
objekta.
Izdelava tega sistema je
preprosta in poceni, saj se
uporablja sistem, ki je
namenjen tudi ogrevanju
hiše. Princip je namreč enak
talnemu gretju z uporabo
toplotne črpalke, ki je
sposobna
tudi
hladiti.
Možnost zelo velike akumulacije toplote pozimi in hladu
poleti vam daje odprte
možnosti pri izbiri alternativnih virov ogrevanja in
hlajenja, zato s temi ukrepi
lahko občutno zmanjšamo
izpuste toplogrednih plinov.
Velika prednost akumulacije
toplote in hladu v betonskem
jedru medetažne konstrukcije je tudi v samem učinku
ogrevanja in hlajenja, saj
poskrbi, da je glava hladna
in noge tople, sploh v kombinaciji s talnim gretjem. Pri
hlajenju se hladni sloji zraka
vedno spuščajo, kar je pri
velikih
površinah
zelo
ugodno.
Termično aktiviranje betonskega jedra predstavlja edini
sistem, ki izpolnjuje vse
zahteve uporabnikov po
udobju, ravno tako pa se
temperaturni profil po prostoru močno približa idealnemu.

PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO
Ljudje za življenje nujno
potrebujemo zrak, ki pa
mora biti za udobno in
zdravo bivanje tudi dovolj
čist in v zadostnih količinah.
Ker večino življenja preživimo v notranjosti zgradb,
moramo poskrbeti tudi za
njihovo prezračevanje. V
javnih zgradbah, avtomobilih, trgovinskih centrih ipd. je
prezračevanje s pomočjo
prezračevalnih sistemov že
povsem uveljavljeno. Umetno
prezračevanje v stanovanjskih hišah je v Sloveniji
razmeroma
nov
pojav,
medtem ko je v Ameriki in
Avstraliji v uporabi že več
desetletij.

Še posebej pri pasivnih in
nizkoenergijskih hišah se je
uveljavilo prezračevanje z
rekuperacijo, ki omogoča
ohranjanje toplote zraka v
objektu. Na ta način se
prihrani veliko energije,
hkrati pa poskrbi za kvalitetno mikroklimatsko okolje.
Pri hišah PasivnaGradnja.si
uporabljamo enostaven in
učinkovit
princip
prezračevanja, ki omogoča
najvišje ugodje skozi vse
leto. Sestavni deli sistema so
prezračevalna rekuperativna enota – rekuperator in
cevni razvod z difuzorji.
Prezračevalna rekuperativ-

na enota ali na kratko rekuperator je srce prezračevalnega sistema, saj se v njej
nahaja vsa avtomatika:
izmenjevalec toplote, izmenjevalec vlage, filtri za čiščenje zraka ter ventilatorja za
potiskanje in črpanje zraka
po objektu. V izmenjevalcu
toplote se toplota izstopnega zraka prenese na vstopni
zrak, brez da bi se obe vrsti
zraka medsebojno kakorkoli
mešali. Večja kot je površina
izmenjevalca, večja je količina
prenešene
toplote.
Priporočljivo je imeti tudi
izmenjevalec vlage, kjer si,
podobno kot toploto, vstopni
in izstopni zrak izmenjujeta
vlago.
Filtri, ki so lahko bolj ali manj
fini, poskrbijo, da v prezračevalni sistem ne zaidejo
nečistoče, ali pa celo preprečijo vstop vonjavam.
Delovanje rekuperatorja je
uravnavano
avtomatsko
glede na dane pogoje.
Poleg tega so omogočeni
tudi posebni prijemi, kot so
poletni bypass za nočno
hlajenje,
nesimetričen
vpih/zajem za preprečevanje zimskega podhlajenja
naprave, kratkotrajno povečanje pretoka za intenzivno
zračenje npr. kuhinje, itd.
Pomeben del sistema je tudi
enostavno
dogrevanje,
hlajenje in razvlaževanje
zraka, še posebej ob poletni
vročini in
visoki
vlažnosti.
Prezračevanje z rekuperatorjem
pomembno prispeva k doseganju optimalnega notranje-

ga ugodja.
TOPLOTNA ČRPALKA
Toplotne črpalke so danes
ene izmed najpogostejših
ogrevalnih naprav stanovanjskih pa tudi poslovnih novogradenj. Njihova največja
prednost je sposobnost
pridobivanja toplote iz
okolja, brez lokalnega
onesnaževanja in popolnoma samostojno delovanje.
Proizvedejo vsaj trikrat
toliko energije, kolikor je
potrebujejo za samo delovanje, zato so trenutno tudi
med najbolj ekonomičnimi
ogrevalnimi
napravami.
Uporabne so tako za ogrevanje ali hlajenje prostorov,
pripravo tople sanitarne
vode in dogrevanje ali
hlajenje zraka v prezračevalnih sistemih. Zelo
primerne so za
pasivne in nizkoenergijske
hiše, ki zaradi izjemno majhnih toplotnih izgub potrebujejo ogrevalno napravo z le
majhno močjo.

Ogrevalni sistem s toplotno
črpalko v običajni hiši bi bil
sicer predimenzioniran in
predrag.
Poznamo tri osnovne tipe
toplotnih črpalk: črpalke
zrak/voda
pridobivajo
toploto iz okoliškega zraka,
črpalke zemlja/voda prido-

bivajo toploto iz okoliškega
terena s pomočjo zemeljskega kolektorja in črpalke
voda/voda, ki pridobivajo
toploto iz podtalne vode.
Obstajajo tudi drugi tipi
toplotnih črpalk, ki so manj
pogosti.
Kateri tip črpalke je primeren za vašo gradnjo je
močno odvisno od lokacije
objekta in značilnosti okolja.
Posamezni tipi črpalk imajo
zelo širok nabor prednosti in
slabosti, zato se naši
strokovnjaki posvetijo vsaki
situaciji posebej in seveda
željam naročnika ter skupaj
izberejo najprimernejšo varianto.
ALTERNATIVI VIRI
Sončni kolektorji so eden
najbolj naravi in uporabniku
prijaznih sistemov pridobivanja energije, saj pridobivajo toploto neposredno iz
sončnega sevanja. Toploto
skoraj brez posrednika
shranimo v hranilniku, topla
voda pa je takoj na voljo za
uporabo. Sistem je zelo
učinkovit, saj pretvori do
90% vsega toplotnega
sevanja v toploto.
Sistemi so lahko različnega
obsega: od priprave zgolj
tople sanitarne vode poleti
do velikih sistemov s sezonskimi hranilniki toplote.
Največja slabost sončnih
kolektorjev je nezmožnost
zagotoviti dovolj toplote
takrat, ko je potreba največja. To je pozimi, ko je sončnega sevanja najmanj in so
zunanje temperature najniž-

je.
Zemeljski
prenosniki
omogočajo predogrevanje
ali predohlajevanje zraka
pred vstopom v objekt.
Sistem umetnega prezračevanja
pasivnih
in
nizkoenergijskih hiš je pozimi
lahko poškodovan, če vanj
vstopi zelo mrzel zimski zrak,
zato ga je potrebno pred
vstopom ogreti nad zmrzišče.
Ker temperatura zemlje
skozi vse leto niha zelo malo,
pod enim metrom
globine pa nikoli ne zamrzne, lahko z zemeljskim
prenosnikom to toploto izkoristimo.
V zemljo se na določeno
globino vgradi cev, po kateri
se pretaka bodisi zrak,
bodisi tekočina. Pri potovanju skozi cev se zrak dogreje
preden vstopi v objekt. Kljub
temu, da je ta sistem enostaven in ekonomičen, ima
nekaj slabosti, ki sem jim
lahko izognemo z vgradnjo
vodnega sistema. Princip je
enak, le da po ceveh v zemlji
namesto zraka kroži voda
(slanica ali glikol). Ta voda
nato preko toplotnega
izmenjevalca
(defroster)
dogreva zrak ob vstopu v
objekt. Namesto zemeljskega prenosnika se lahko uporabi električni predgrelnik, ki
je
investicijsko
cenejši,
vendar
nekoliko
manj
ekonomičen med samo uporabo.
Ogrevanje s peletno pečjo
postaja vse bolj priljubljeno,

saj so peleti obnovljivi vir
energije in zelo poceni.
Peletne peči delujejo delno
avtomatsko s hranilnikom
peletov, ki ga je treba ročno
polniti. Skrbeti je treba le za
redno čiščenje pepela.
Slabost teh peči je, da ne
morejo poleti tudi hladiti, kot
to zmorejo reverzibilne
toplotne črpalke. Poleg tega
potrebujejo dimnik, ki ga
mora dimnikar redno čistiti.
Fotovoltaični sistemi niso
del strojnih instalacij, lahko
pa predstavljajo pomemben
in razmeroma zanesljiv vir
električne
energije,
ki
napaja strojne sisteme.

Običajni hišni fotovoltaični
sistemi nastale električne
energije ne izrabljajo direktno, ampak jo pošiljajo v
omrežje, na katerega je
priključen tudi objekt. Proizvajalcu/uporabniku
električne energije se nato
obračuna samo razlika med
porabljeno
in
oddano
energijo, kar pomeni, da je
možen tudi zaslužek. Velika
prednost sistema je, da lahko
proizvede dovolj električne
energije za potrebe v hiši in
da energijo pridobiva iz
sončnega sevanja, ki je
obnovljiv vir. Slabost sistema
je visoka začetna investicija
in padanje učinkovitosti s
starostjo.
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