Toplotne črpalke zrak-voda – učinkovite, varčne in zanesljive (1. del)
Stara hiša – menjava ogrevanja
Toplotna črpalka zrak-voda je najpogostejši princip vgradnje. Dve tretjini
jih vgradimo kot nadomestilo za odstranjene naprave na olje/plin, eno tretjino pa v novozgrajene objekte. Delež toplotnih črpalk se bo v prihodnjih
letih še povečeval, saj evropska (in tudi nacionalna) energetska shema
predvideva prepoved kurjenja s kurilnim oljem po letu 2020. Danes se posvetimo menjavi obstoječega sistema na olje/plin, za toplotno črpalko
zrak-voda.
Točka odločitve torej je, ko je stara peč na olje/plin zrela za zamenjavo, se
odločamo zelo dolgoročno. Nova peč na olje strateško ni dobra izbira, ostaneta samo še biomasa ali toplotna črpalka. Če ste takšni, da je za vas le
najboljše zadosti dobro in boste izbirali v najvišjem cenovnem razredu, kjer
so npr. peči na razne biomase celo dražje od najdražjih kompaktnih toplotnih črpalk, potem ste na dobri poti. Problem boste imeli, če boste predolgo odlašali z odstranitvijo starega kotla z argumentom »to zimo bo še vzdr-

žal« in vam sredi zime kotel preteče. Ko se vam to zgodi, je edina hitra rešitev le nov kotel na olje z ne preveč dobrim izkoristkom, da vam ni potrebno
sanirati še dimnika.
Vendar, če se odločite za kurjenje na sekance/pelete, morate vedeti:
1. …da je to ognjeno ogrevanje, ki je podvrženo vsakoletnim servisnim
pregledom,
2. …da vam sestave biomase po vrstah lesa ne garantira nihče (ali samo deklarativno) tako, da je kurilna vrednost, iz leta v leto zelo različna, saj jo vozijo
iz Bosne, Ukrajine, Madžarske. Nekvalitetna biomasa ob nekoliko slabšem
izgorevanju in preveliki vlažnosti pomeni tudi škodo na peči in dimniku.
Če se odločimo za cenovno najugodnejšo varianto, je to zagotovo olje/plin.
Vendar pa ta prinaša …
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2. …sanacijo dimnika,

3. …z ELKO bo dovoljeno kuriti le še do leta 2020,
4. …ekološki vidik je povezan z investitorjevo ozaveščenostjo.
Odločitev za toplotno črpalko pomeni vsaj enkrat višjo investicijo, vendar …
1. …plačamo samo eno tretjino siceršnjih obratovalnih stroškov,
2. …elektrika je socialna kategorija in država nikoli ne bo dovolila draženja
kot pri fosilnih energentih,
3. …dolgo življenjsko dobo kompaktne t. č.(vsaj 20-25 let),
4. …dimnikar vas ne bo več obiskoval in z odstranitvijo rezervoarja za olje
se sprosti dodaten prostor za druge namene.
Vračilna doba investicije za toplotno črpalko zrak-voda višjega cenovnega
razreda Alpha InnoTec, je pribl. 6-8 let.
Drago Puzin , Ekoenergija, d. o. o., Preddvor
Drugi del članka bo objavljen v torek, 20. 11. v prilogi Gorenjskega glasa Zelena Gorenjska.
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