Katera
TOPLOTNA
ČRPALKA
je zame
najprimernejša?

Prava
odločitev!

Zrak-voda,
zemlja-voda,
voda-voda?

Kaj je COP - zakaj
je pomemben?

Koliko znaša letni
strošek ogrevanja?



Nizkotemperaturna ali
visokotemperaturna
toplotna črpalka?

Enokompresorska ali
dvokompresorska
toplotna črpalka?

5 dejstev, ki jih je potrebno vedeti pred
izbiro toplotne črpalke
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VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK GLEDE NA MEDIJ:
ZRAK - VODA, ZEMLJA - VODA, VODA - VODA

Glede na medij iz katerega toplotne črpalke črpajo
energijo na primarni strani, se delijo na tri tipe: ZRAK VODA, ZEMLJA - VODA, VODA - VODA. Najvišji izkoristek
ima sistem voda-voda, vendar je potrebno upoštevati
strošek začetne investicije, ki je v primerjavi s sistemom
zrak-voda precej višji. V kolikor primerjamo novogradnjo
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s 15 cm izolacije, 150m2 ogrevalne površine in talnim
ogrevanjem je pri sistemu voda-voda letna poraba za
ogrevanje objekta samo 100 € nižja od sistema zrak-voda.
Povratna doba v kateri manjši strošek ogrevanja na letni
ravni upraviči začetno investicijo je v večini primerov
daljša od življenjske dobe sistema.

RAZLIKA MED NIZKOTEMPERATURNO IN
VISOKOTEMPERATURNO TOPLOTNO ČRPALKO

V kolikor je v objektu talni razvod ogrevanja, je zaradi
nižjih vstopnih temperatur v sistem dovolj nizkotemperaturni režim ogrevanja. V primeru radiatorjev pa praviloma potrebujemo višje temperature. Bolj kot razlikovanje med nizkotemperaturnimi in visokotemperaturnimi
toplotnimi črpalkami je pomembno razlikovanje med
enokompresorskimi in dvokompresorskimi. Velika večina
navedenih visokotemperaturnih toplotnih črpalk je
namreč enokompresorskih, v primeru enega kompresorskega kroga pa ima plin R410a (uporabljen v večini
primerov) določene fizikalne omejitve, ko mora sistem
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pripraviti visoko temperaturo izhodne vode pri nizkih
zunanjih temperaturah. Takrat je temperatura izhodne
vode omejena, električni grelci nadomestijo manjko
temperature izhodne vode, kar močno poveča letno
porabo, poleg tega pa se pojavijo izjemno visoki pritiski v
freonskem krogu, kar skrajša življensko dobo sistema.
Zato vam svetujemo, da v primeru radiatorskega ogrevanja preverite ali je predlagani sistem enokompresorski
ali dvokompresorski.

KAJ MI POVE IZRAČUN TOPLOTNE IZGUBE?
Za vsak objekt je možno izračunati toplotne izgube in
pripraviti uraden izračun najoptimalnejše toplotne
črpalke, v katerem je navedena tudi letna poraba stroška za ogrevanje objekta ter primerjava do ostalih virov
ogrevanja. Zato vam priporočamo, da se ne odločate za
pavšalne oziroma približne ocene potrebnih moči,
ampak zahtevate uradne izračune.

ALI
STESTE
VEDELI

DELI?

?

Izkoristek enokompresorske in
dvokompresorske toplotne črpalke
je identičen pri 42 stopinjah
izhodne temperature.
V primeru nižje izstopne temperature vode je
izkoristek višji pri enokompresorski izvedbi, v
primeru višjih temperatur pa pri dvokompresorski.

Po naših izkušnjah je v Sloveniji
približno 60 % toplotnih črpalk
predimenzioniranih,
zato se izognite nepotrebni višji
začetni investiciji in krajši življenski dobi toplotne črpalke.
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KAKŠNA JE RAZLIKA MED ENOKOMPRESORSKO IN DVOKOMPRESORSKO
TOPLOTNO ČRPALKO?

Kaskadna vezava dveh kompresorjev lahko brez
električnih grelcev dvigne temperaturo izhodne vode vse
do 80 stopinj pri -20 stopinjah zunanje temperature. Vse
enokompresorske izvedbe, ki se opredeljujejo kot
visokotemperaturne so v realnosti pogojno visokotemperaturne. Pri visokih zunanjih temperaturah, ko v resnici
ne potrebujemo visokih temperatur izhodne ogrevalne
vode, lahko zagotovijo npr. 60 stopinjsko izhodno vodo.
V primeru nižjih zunanjih temperatur pa se omenjena
maksimalna izhodna temperatura voda močno znižuje.
Sistem v teh primerih deluje z maksimalnimi obremenitvami in s pomočjo električnih grelcev dvigne letni strošek
ogrevanja.
PRIMER: V primeru radiatorskega ogrevanja v objektu
ogrevalne površine 200 m2, kjer je poraba kurilnega olja
za ogrevanje objekta 2200 l, je investicija v dvokompresorsko izvedbo toplotne črpalke sicer približno 2500 €
višja, ne gre pa spregledati dejstva, da je letna poraba z
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dvokompresorsko toplotno črpalko nižja za kar 450 €. To
pomeni, da se višja začetna investicija povrne v 5-6 letih.
Skupni prihranek po 10-ih letih uporabe je 4500 €, po 15
letih pa kar 6750 €.
Gledano iz vidika tehnične rešitve in dolgoročnosti je
torej dvokompresorska rešitev edina prava izbira.

Prihranki v le�h 1, 5, 10, 15, 20

25.000,00 €
20.000,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
- €

Poraba/leto

Poraba na
5 let

Poraba na
10 let

Poraba na
15 let

Poraba na 20
let

Nizkotemperaturna Visokotemperaturna

KAKŠNA JE RAZLIKA MED ON/OFF IN INVERTERSKIM KOMPRESORJEM?

On/off kompresor ima zgolj dva različna stanja.
Kompresor ne deluje ali pa deluje s 100 % močjo.
Inverterski kompresor je pri razvoju kompresorjev
naslednja stopnja. Inverter lahko prilagodi moč delovanja. V primeru, da objekt potrebuje v prehodnem obdobju

zgolj 2kW ogrevalne moči, se lahko Daikinova toplotna
črpalka prilagodi tej potrebi, ne glede na to, da je toplotna črpalka v osnovi 8kW. V primeru on/off kompresorja je
torej nujno dodatno namestiti zalogovnik, med tem ko
pri inverterju tega ne potrebujemo nujno.
IZGUBA

IZGUBA

UDOBNO

EV
IT RE
AV TU
ST ERA
NA MP
TE

Cona neudobja
(energijske izgube)

Uporaba inverterja
nakazuje majhno
Z Daikin
nihanje sobne
inverterjem temperature.
Enakomerna
temperatura
Brez Daikin
inverterja
Večja nihanja

IZGUBA
IZGUBA

Cona neudobja
(energijske izgube)

Kompresor je srce toplotne črpalke. Najpomembnejši vprašanji, ki si ju morate zastaviti
sta sledeči:
1. Je kompresor on/off ali napredni inverterski, ki zagotavlja manjšo porabo?
2. Kakšna je minimalna izhodna moč inverterskega kompresorja?
Pri Daikinovi 8kW toplotni črpalki je minimalna moč 1,8kW. Nižja minimalna moč omogoča
lažje pokrivanje delnih potreb objekta v prehodnem obdobju, nižje obratovalne stroške in daljšo
življenjsko dobo.
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Ali ste vedeli, da obstajata dva načina
priprave sanitarne vode?
KLASIČNA
PRIPRAVA

PRETOČNI
NAČIN

Klasična priprava
sanitarne vode se
izvaja v bojlerju v
katerega priteče
hladna voda iz komunalnega omrežja. V
tem bojlerju je izmenjevalec skozi katerega
teče toplejša ogrevalna voda in na takšen
način se ogreje sanitarna voda.

Pri pretočnem načinu
se uporabi zalogovnik
znotraj katerega je
ogreta sistemska voda,
skozi ta zalogovnik pa
poteka izmenjevalec. V
ta izmenjevalec priteče
hlada voda iz komunalnega omrežja, ki se
na poti skozi izmenjevalec ogreje.

Prerez Daikin
Altherma - PRIKAZ
PRETOČNEGA
NAČINA
OGREVANJA
SANITARNE VODE

DAIKIN REŠITEV
Pretočni način priprave sanitarne vode je v
preteklosti imel težave v količini pripravljene
tople vode. Daikin je pripravil rešitev, ki v
večini primerov zagotavlja primerno količino
sanitarne vode. Tako lahko izkoristite vse
prednosti pretočnega načina priprave
sanitarne vode. Voda, ki je vedno sveža,
vam je tako na voljo v vsakem trenutku.

Ali ste vedeli, da je DAIKIN oče razvoja toplotnih črpalk?
Toplotne črpalke so kompleksen produkt. Komponente,
ki so vgrajene so plod obsežnih vložkov v razvoj. Velika
pozornost je namenjena tudi kompatibilnosti posameznih sklopov toplne črpalke. Zato vam svetujemo, da
pri vsakem proizvajalcu pridobite podatke o proizvajalcu
kompresorja, proizvajalcu plina (freona), kdo je izdelal
notranjo enoto toplotne črpalke itd. Pred približno 20 leti
se je trg toplotnih črpalk močno okrepil. Veliko blagovnih znamk, tako nacionalnih kot internacionalnih, je takrat prepoznalo priložnost in so se
usmerili tudi v ta segment ogrevanja, čeprav so
mogoče tradicionalno bili usmerjeni v razvoj
ogrevalnih produktov na podlagi fosilnih
goriv. Zaradi dejstva, da je nemogoče
narediti v kratkem obdobju

ALI

STESTE
DELI?VEDELI

?

prepotreben razvoj lastnega produkta, so ubrali bližnjico.
Tako so toplotne črpalke, ki se prodajo pod njihovo
blagovno znamko, sestavljene iz produktov drugih proizvajalcev oziroma so vse vitalne komponente kupili od
drugih specializiranih proizvajalcev. Kompatibilnost med
omenjenimi komponentami je seveda pod velikim
vprašanjem, saj gre zgolj za sestavljanje toplotne črpalke.

DAIKIN REŠITEV
Daikin je specialist na področju toplotnih črpalk
že 60 let in ima lastne kompresorje ter lasten
freon (komponenti, ki sta najpomembnejši),
kar je edini tovrstni primer med proizvajalci
toplotnih črpalk v globalnem pogledu.

Split sistemi pri toplotnih črpalkah imajo ločeno zunanjo in notranjo enoto.
Drugi tip je monoblok, pri njem so vse komponente v zunanji enoti. V primeru monoblok
izvedbe je na zunanjo enoto pripeljana vodna povezava, ki pa mora imeti določene kemijske
dodatke, da ne pride do mehanskih poškodb v kolikor se zgodi izpad električne energije.
Voda brez dodatkov bi v primeru zamrznitve povrzročila poškodbe v večjem finančnem
obsegu. Vsi dodatki v vodi pa znižujejo izkoristek oziroma učinkovitost sistema.
Zato tip monobloka zaradi podnebnih razmer v Sloveniji priporočamo zgolj za slovensko primorje.
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PRIMERJAVA

NOVO

plin R32

Srednje /
nizkotemperaturna
toplotna črpalka
Nizkotemperaturna
toplotna črpalka
- Daikin Altherma - toplotna
črpalka št.1 v Sloveniji in
Evropi.
- Najboljša sezonska učinkovitost z največjimi prihranki pri
obratovalnih stroških.
- Popolno prileganje za nove
gradnje in hiše z majhno
porabo energije.
- Ogrevanje, hlajenje in pridobivanje tople vode za dom,
vse z eno samo enoto.
- Vgrajena notranja enota, ki
ne zavzame veliko prostora.
- Sodoben uporabniški
vmesnik.
- S subvencijo Eko sklada od
1000 do 1250 EUR.
- Kmalu na voljo z možnostjo
spletnega upravljanja
(Wi-Fi).

- Daikin Altherma - toplotna
črpalka št.1 v Sloveniji in
Evropi.
- Najboljša sezonska učinkovitost z največjimi prihranki
pri obrtovalnih stroških.
- Popolno prileganje za nove
gradnje, hiše z majhno
porabo energije. in obnove.
- Ogrevanje, hlajenje in pridobivanje tople vode za dom,
vse z eno samo enoto.
- Vgrajena notranja enota, ki
ne zavzame veliko prostora.
- Sodoben uporabniški
vmesnik.
- S subvencijo Eko sklada od
1000 do 1250 EUR.
- Kmalu na voljo z možnostjo
spletnega upravljanja (Wi-Fi).

Visokotemperaturna
toplotna črpalka
z 200-litrskim
hranilnikom
sanitarne vode
- Odlična kot nadomestilo
za kotle na fosilna goriva.
- Temperatura vode do 80 °C.
- Primerna za starejše objekte
na radiatorsko ogrevanje.
- Enostavna kaskadna
tehnologija za optimalno
učinkovitost pri uporabi
hladilnega sredstva.
- Odlični izkoristki pri radiatorskem ogrevanju
- Subvencija Daikin sklada
1000 EUR.
COP: do 3,08.
Moč ogrevanja:
od 11kW do 16 KW.

COP: do 5,04;
EER: do 3,37
Moč hlajenja:
od 4,40 kW do 16 kW
Moč ogrevanja:
od 5,00 kW
do 16,76 k

COP: do 5,04
EER: do 3,37
Moč hlajenja:
od 4,40 kW do 16 kW
Moč ogrevanja:
od 5,00 kW do 16,76 kW

ALI
STE
VEDELI

Plin R410 bo v EU kmalu prepovedan. Plin naslednje generacije je R32. Daikin je podjetje, ki je leta 1998
postavilo prvo tovarno z R32 plinom in je omenjeni plin Daikinov produkt. Daikin je pri novi toplotni
črpalki z R32 plinom še enkrat več dokazal, da je nosilec razvoja na področju freonskega kroga.
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Toplotna črpalka s plinom R32 - dokazano boljša
V nadaljevanju so grafično primerjane toplotne črpalke: nizkotemperaturni Alltherma LT 8kW druge generacije
(modra črta) in Altherma 3 8kW tretje generacije (rdeča črta) ter visoko temperaturna Altherma 11kW (zelena črta).
Prvi in drugi graf prikazujeta izhodno moč in izkoristek ogrevanja za novogradnje, kjer so temperature v talnem
gretju do 35 °C, medtem, ko so podatki v tretjem in četrtem grafu primerni za radiatorsko ogrevanje.

Graf 1

Iz grafa je razvidno, da je padec
kapacitete oziroma moči pri novi
generaciji toplotnih črpalk Daikin
Althema 3 bistveno nižji. Pri nizkih
zunanjih temperaturah ohranja
Altherma 3 skoraj vso svojo izhodno
moč, kar zagotavlja dodatno varnost
uporabnikom.

Graf 2
Optimalna kombinacija tehnologije
Bluevolution zagotavlja največjo
možno zmogljivost.
Kot razberemo iz grafa, dosega nova
Altherma 3 višji COP (izkoritek) tudi
pri njižjih temperaturah v primerjavi
s predhodnico, ki ne vsebuje plina
R32. Višji COP nam zagotavlja
manjše stroške pri električni energiji.

Graf 3

Graf prikazuje padec moči v odvisnosti od zunanje temperature.
Merjeno med trenutno generacijo
toplotne črpalke 8kW, novo generacijo na plin R32, moči 8kW in
visokotemperaturno toplotno
črpalko Daikin Altherma HT 11kW.
Merjeno pri izhodni temperaturi
vode 55°C. Kot vidimo je padec
moči največji bistveno manjši pri
tretji generaciji na plin R32, pri
visokotemperaturni, katera je
narejena za večje temperature, pa
skoraj ni padca kapacitete.
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Graf 4

Poglejmo še izkoristek vezan na
scenarij grafa 3 (na prešnji strani).
Kot vidimo je izkoristek najboljši pri
visokotemperaturni toplotni črpalki
Altherma HT(pri -15°C je COP=2,12).
Zaradi nove tehnologije je tretja
generacija na plin R32 pri nižjih
zunanjih temperaturah veliko boljša
kakor trenutna generacija.

10 razlogov zakaj izbrati DAIKIN
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TRADICIJA
OPTION 1
- multinacionalno podjetje z
začetkom v letu 1924

SPECIALIZACIJA
OPTION
1

VRV
SISTEM
OPTION
2
- leta 1982 patentirajo VRV
sistem
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industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

KLIMA Z R32
OPTION 3
- leta 2012 izdelajo prvo klimo z
R32 plinom
LASTEN
PLIN
OPTIONFREON
4
- multinacionalno podjetje z
začetkom v letu 1924
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POSTAVLJANJE
NOVIH MERIL
OPTION 5
- prva toplotna črpalka s
plinom R32
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- multinacionalno podjetje z
začetkom v letu 1924
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IZKUŠNJE2
OPTION

- 60 let izkušenj pri razvoju
toplotnih črpalk

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

ŠT. 1 PO PRODAJI
OPTION
3

- največji tržni delež toplotnih
črpalk v Evropi
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INOVATIVNOST
OPTION 4
- revija Forbes je podjetje Daikin
uvrstila
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OPTION
5 V RAZVOJ V REGIJI
VLAGANJE
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- sinonim zanesljivosti in kvalitete

Manipulacije pri izkoristkih so pasti katerim se je smiselno izogniti. COP je izkoristek pri
določeni zunanji temperaturi in določeni izhodni temperaturi ogrevalne vode. Kadar
primerjate proizvajalce med seboj vedno izpostavite vprašanje za katere pogoje velja podatek
COP. Prav tako velja opozorilo, da so realne zgolj tiste vrednosti, ki že vključujejo »defroste«
(integrirana vrednost) oziroma odmzevanje zunanjih enot, saj so vrednosti z vključenim
defrostom sicer nižje, vendar veliko bolj točne. Najbolje, da prosite tako za maksimalne kot
integrirane vrednosti, saj boste tako videli ali so podatki resnično pravilni.
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Zakaj izbrati
strokovnjake E2E?
Strokovnjaki podjetja E2E vam bomo svetovali glede na vaše
potrebe, saj nam to omogoča ponudba kakovostnih izdelkov
priznane blagovne znamke Daikin. Izračun za vas pripravimo
BREZPLAČNO.
Da smo zaupanja vreden poslovni partner vidimo po številu
zadovoljnih strank, poslovnih partnerjih in timu monterjev ter
ekipi sodelavcev, ki se iz leta v leto širi.
Nekaj o nas:
- poslovalnici v Ljubljani in Mariboru,
- mreža monterjev po celotni Sloveniji,
- lasten servis,
- edini v Sloveniji nudimo 5-letno pogodbeno garancijo na
toplotne črpalke Daikin,
- največja rast prodaje Daikina v letu 2013 med distributerji v
Evropi.
Zaupajte nam tudi vi.

E2E Ljubljana
Leskoškova cesta 11, Ljubljana
01 620 94 32, info@e2e.si
www.e2e.si
E2E Maribor
Tržaška cesta 40, Maribor
02 620 98 05, info@e2e.si
www.e2e.si

