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OGREVANJE NIZKOENERGIJSKIH (NEH) IN PASIVNIH HIŠ (PH)  

Na učinkovito rabo energije pri obratovanju ogrevalnega sistema vplivajo 
različni dejavniki. Najpomembnejši so: izbor kurilne naprave, izbira energenta 
in obratovalni režim. Omenjene dejavnike je potrebno upoštevati pri 
projektiranju ogrevalnega sistema, ki pa so pogojeni z vse strožjimi zahtevami 
glede toplotne zaščite zgradb. Pri nastajanju koncepta nove energijsko 
varčne hiše je že v fazi načrtovanja potrebno sprejeti ustrezne odločitve 
glede vseh dejavnikov, ki vplivajo na rabo energije. To pomeni, da je 
potrebno sodelovanje tako arhitekta, gradbena inženirja in projektanta 
strojnih instalacij.  

1. Letna raba energije za ogrevanje  

Poraba letne rabe energije za ogrevanje v klasično grajenih zgradbah znaša 
v povprečju približno 200 kWh/m2a. Z uveljavitvijo novega Pravilnika o toplotni 
zaščiti in učinkoviti rabi energije (Ur.l.št. 42/2002) je predpisana največja letna 
raba energije za ogrevanje. Za stavbe to pomeni med 60 in 80 kWh/m2a 
oziroma trikrat manj glede na letno rabo obstoječega stanovanjskega fonda.  

Trend zmanjševanja porabe energije se še vedno nadaljuje. V tujini so že dalj 
časa prisotne nizkoenergijske hiše (NEH), ki porabijo za ogrevanje 20 - 55 
kWh/m2a. Mednje prištevamo tudi tako imenovane 3 - litrske hiše, ki porabijo 
letno za ogrevanje manj kot 30 kWh/m2a. Še manjšo letno rabo energije za 
ogrevanje imajo pasivne hiše (PH) in sicer manj kot 15 kWh/m2a (slika 1).  

 

Pasivne hiše, zgrajene po nizkoenergijskih standardih imajo ob uporabi 
kontroliranega prezračevanja in rekuperacije majhne toplote izgube. Te 
znašajo na kvadratni meter ogrevane površine manj kot 10 W/m2. Vrednost 
toplotne prehodnosti »U« zunanjega ovoja so prikazane v tabeli 1. V tabeli 2 je 
prikazana potrebna debelina toplotne izolacije.  
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Majhne toplotne izgube zahtevajo ustrezen ogrevalni sistem, katerega 
nadaljnji razvoj je opredeljen s ciljem zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.  

Tabela 1  

U (W/m2K) EnEV NEH PH - pasivn
hiša

zunanja stena 0,25 - 0,50 � 0,25 � 0,16 

streha 0,20 - 0,40 � 0,20 � 0,15 

tla 0,25 - 0,40 � 0,25 � 0,16 

okna (okvir 
steklo) 

1,20 - 1,40 � 1,20 � 0,80 

kontrolirano. 
prezračevanje

  da 
rekup.toplot

da 
rekupeacija 
toplote

solarne 
naprave

    da

  

Tabela 2 - Debelina toplotne izolacije (� = 0,035 - 0,04 W/mK) 

konstrukcija U (W/m2K � (cm) 

zunanja stena 0,30 - 0,1015 - 30 

streha 0,25 - 0,1020 - 30 

tla 0,30 - 
0,10 

8 - 30 

  

2. Izbor kurilne naprave in energenta za NEH  

Z izboljšanjem toplotne zaščite, se zmanjšujejo tudi specifične toplotne izgube. 
Te se od nekdanjih 100 W/m2 pri klasičnih zgradbah, postopoma pomikajo na 
približno 40 W/m2, kar velja za NEH. Tako eno družinska NEH stanovanjske 
površine 100 m2 potrebuje za ogrevanje vir toplote moči med 4 in 5 kW. Zaradi 
taki manjših moči, kotlovnica sploh ni potrebna. Iz omenjenih razlogov se 
vgrajujejo kompaktni viri toplote ne glede na vrsto goriva (stenski plinski in oljni 
kotli, toplotne črpalke in solarni sistemi).   

Da zmanjšamo izgube zaradi prezračevanja je potrebno izrabiti toplotno 
energijo, ki jo vsebuje že segreti zrak v prostoru in ga moramo zaradi 
izrabljenosti odvajati. Z realizacijo kontroliranega prezračevanja dovajamo v 
prostor sveži zrak, ki ga pred vstopom v bivalni prostor segrejemo s toploto 
izrabljenega zraka in ga nato segretega dovajamo nazaj v prostor. Takšen 
sistem je prikazan na sliki 2. Izmerjena izmenjava zraka n 50 ≤ 1,5 h-1. 
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Pri izboru kurilne naprave in hranilnika toplote je potrebno upoštevati tudi 
mesto postavitve, ki vpliva na izrabo sevalnih izgub. V primeru, da postavimo 
kurilno napravo v klet, so omenjene sevalne izgube z vidika energijske bilance 
celotnega stanovanja izgubljene. V nasprotnem primeru (etažno ogrevanje, 
kurilna naprava v stanovanju) predstavlja toplotno sevanje kurilne naprave 
izgube le v poletnem času.  

 Predvideva se (kar kažejo že narejene raziskave), da se bo v stanovanjskih 
družinskih zgradbah prihodnosti (NEH in PH) bo sčasoma vzpostavil naslednji 
vrstni red energentov oziroma ogrevalnih naprav:  

-          ogrevanje s toplotnimi črpalkami, 

-          plinsko centralno in etažno ogrevanje, 

-          oljno centralno ogrevanje, 

-          daljinsko ogrevanje, 

-          električno lokalno akumulacijsko ogrevanje. 

  

Pri več stanovanjskih zgradbah pa lahko pričakujemo sledeči vrstni red:  

-          plinsko centralno in etažno ogrevanje, 

-          oljno centralno ogrevanje, 

-          daljinsko ogrevanje, 

-          električno lokalno akumulacijsko ogrevanje  

-          ogrevanje s toplotnimi črpalkami. 

  

Pri tem je potrebno še upoštevati, da bodo OVE (sonce, biomasa) le v 
določenih geografsko omejenih področij prevzeli večjo vlogo v oskrbi s 
toploto za ogrevanje zgradb. Večja vloga OVE pa bo pri oskrbi s toploto, 
potrebno za pripravo sanitarne vode in hlajenje zgradb (absorpcijsko 
hlajenje) in na področju PV sistemov (fotovoltaike). 

  

Pri izbiri kurilne naprave - kotla ali druge naprave za proizvodnjo toplote je 
pomembno zmanjšanje toplotnih izgub v stanju pripravljenosti. Ocenjevanje 
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kotla na podlagi energetskega izkoristka ne zadostuje, saj razmerje med 
pridobljeno toploto in vloženo energijo v pogojih spreminjajoče se toplotne z 
gorivom ne da prave slike. Sodobni NT ali kondenzacijski kotli obratujejo pri 
odličnih izkoristkih pri polni obremenitvi. V določenih primerih obratovanja, ti 
kotli obratujejo le pod 10 % nazivne zmogljivosti, zato so v tem primeru 
merodajne absolutne izgube v stanju pripravljenosti, ki jih je možno zmanjšati 
predvsem z ustrezno konstrukcijo kotla. To v praksi pomeni, prehod od 
dosedanjega ogrevalnega kotla na centralno pripravo tople sanitarne vode. 
V hranilniku toplote je vgrajen prenosnik toplote za potrebe ogrevanja. Takšen 
sistem omogoča zmanjšanje toplotnih izgub v stanju pripravljenosti ter 
zmanjšuje  pogoste vklope gorilnika (zmanjševanje emisij škodljivih snovi v 
okolje).  

Pri kurilnih napravah je pomembna tudi raba pomožne električne energije, če 
želimo doseči ugodnejšo in predpisano energijsko bilanco - dovoljeno rabo 
primarne energije. To še posebej velja za določene stenske kondenzacijske 
kotle, ki v povprečju dosegajo občutno večjo porabo električne energije kot 
klasični atmosferski NT kotli. V določenih primerih (na primer pri plinskem 
etažnem ogrevanju NEH), je zato lahko vložek potrebne primarne energije za 
proizvodnjo električne pomožne energije, celo enak vložku za kritje toplotnih 
izgub zgradbe. 

  
2.1. Cevni razvod, črpalke, ogrevalne površine v NEH 

  

Toplotne izgube cevnega razvoda so v NEH pomembne. Ocenjevanje izgub z 
odstotki podanega izkoristka ni najbolj primerno, saj se lahko običajne 
vrednosti 95 do 98 % znižajo pod 90 odstotkov. Pravilnejša je določitev 
absolutnih izgub glede na dolžino razvoda in srednje temperature ogrevnega 
medija, pri čemer upoštevamo le cevni razvod v kletnih prostorih, zunanjih 
stenah in prezračevalnih jaških. Toplotne izgube razvoda lahko omejimo s 
kompaktno gradnjo, zmanjšanja števila priključkov  in njihovo boljšo izolacijo.. 
Orientacijska vrednost toplotnih izgub znaša med 1, 5 do 3 kWh/m2a.  

Pri sistemih s centralno pripravo tople vode s cirkulacijo je možno toplotne 
izgube zmanjšati z ustrezno regulacijo črpalk in pripadajočih armatur. V 
energijski bilanci NEH ima velik pomen tudi pomožna električna energija. Zato 
črpalke s 60 do 80 W moči, instalirane v etažnih sistemih enodružinskih NEH 
prav gotovo ne ustrezajo. Dejanska potrebna moč znaša le 20 do 30 W. 
Zaradi manjših volumskih pretokov, so upori nižji, kar zelo poenostavi 
hidravlično uravnovešenje oziroma dovod ustrezne količine vode do 
posameznega ogrevala. Zaradi spremenjenih robnih pogojih, upoštevamo pri 
uporih v ceveh namesto standardnih 100 Pa/m le 20 do 25 Pa/m, ne da bi pri 
tem povečali dimenzije cevi. Na ta način je možno specifično porabo 
električne energije pri črpalkah zmanjšati na vrednosti 1 do 3 kWh/m2leto.  
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V enaki meri ko pri črpalkah, je pomembna tudi električna priključna moč 
ostalih elementov ogrevalnega sistema (gorilniki z možnostjo regulacije moči, 
regulacijske naprave).  

Pri dimenzioniranju ogrevalnih površin je potrebno preveriti ujemanje 
izračunanih in dejanskih vrednosti v odvisnosti od pretokov ogrevnega medija 
in temperaturnih razlik med pretokom in povratkom (preverjanje ogrevalne 
karakteristike, volumskih pretokov, hidravlično uravnovešenje).Pri 
dimenzioniranju črpalk in drugih elementov je potrebno upoštevati razen 
stacionarnih robnih pogojev dinamične pojave (hitrejše ogrevanje po znižanju 
temperature ali kratkotrajnem prezračevanju). Zaradi izboljšane toplotne 
zaščite, upoštevanja stvarnih transmisijskih izgub, prezračevalnih izgub, 
notranjih virov toplote in sončnega sevanja, lahko v dokaj natančno 
izračunamo mejno temperaturo okolice, pri kateri je potrebno pričeti 
ogrevati. Mejna temperatura okolice se zaradi izboljšane toplotne zaščite in 
tudi boljše zrakotesnosti zgradbe še znižuje, zato je v bodočnosti pričakovati 
skrajšanje kurilne sezone. Pri NEH je pričakovati približno 150 do 200 ogrevalnih 
dni pri mejni temperaturi okolice med 9 in 12� C. 

  
2.2. Hidravlično uravnovešenje 

  
Zaradi zmanjšanje volumskih pretokov je potrebna natančna izbira 
termostatskih ventilov za lokalno regulacijo na ogrevalih. Vgrajevati je 
potrebno ventile z majhno kv - vrednostjo, pri čemer so delovna oz. 
obratovalna karakteristika ventila ne sme preveč spreminjati. Povedano 
drugače, vgrajevati je potrebno termostatske ventile s proporcionalno 
karakteristiko v področju 0,5 do 1,5 K. Če pri dimenzioniranju upoštevamo le 
eno ali dve temperaturni kombinaciji 70/50 �C ali 60/40� C, ter projektni 
padec tlaka na termostatskem ventilu 2 do maksimalno 10 kPa, je tudi 
hidravlično uravnovešenje sistema lažje izvesti. Prilagoditev toplotna oddaje 
dinamičnim zahtevam je možno doseči z ventili in/ali dvigom temperature 
predtoka (npr. zjutraj po nočnem znižanju temperature ali popoldne v primeru 
dopoldanskega znižanja).  

  
2.3. Regulacija (centralna, conska, lokalna) 
  

Energijsko varčno in okolju prijazno ogrevanje omogoča le usklajeno 
delovanje vseh komponent ogrevalnega sistema, vključno z prezračevalno 
napravo. Namesto centralne regulacije ogrevanja (vodenje temperature 
predtoka) v odvisnosti od zunanje temperature oz. temperature v prostoru, se 
pri NEH vse bolj uveljavlja vodenje temperature predtoka v odvisnosti od 
trenutnih potreb po toploti oziroma conska regulacija. Conska regulacija 
poteka preko conskih ventilov v posameznih ogrevalni krogih (zankah talnega 
ogrevanja). Regulacijo sobne temperature omogočajo elektronski sobni 
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termostati, ki odpirajo ali zapirajo posamezne zanke glede na temperaturo v 
prostoru. Krmiljeni ventili imajo vgrajene termo - električne elemente, tako da 
poteka odpiranje in zapiranje ogrevalnih zank brez hidravličnih udarov. Sobni 
termostat daje signal elektro termičnim pogonom, na razdelilniku. Možna je 
tudi brezžična regulacija (z radijskimi valovi). Lokalna regulacija je predpisana 
z samo zakonodajo. Termostatski ventili morajo imeti majhne kv - vrednosti in 
kar se da proporcionalno karakteristiko. Le tako lahko izpolnimo zahteve, ki jih 
postavlja NEH ter kondenzacijska ogrevalna tehnika.  

V tabeli 3 so prikazane izkustvene vrednosti za potrebno toplotno in električno 
pomožno energije NEH. 

 Tabela 3  

IZKUSTVENE VREDNOSTI: Toplotna in električna pomožna energija - NEH 

1. Ogrevanje – potrebna toplotna energija: 20 - 55 kWh/m2a 

Toplotna obremenitev 
zgradbe  

  

18 - 50 kWh/m2a 

  

Izgube v razvodu 

  

1, 5 - 3 kWh/m2a 

Izgube vira 
toplote - kotla 

  

0, 5 - 2 kWh/m2a  

2. Priprava tople sanitarne vode – potrebna toplotna energija: 7 - 10 
kWh/m2a  

Potrebna toplota Izgube hranilnika toplot 
in cirkulacije 

Regulacijske 
izgube 

5 kWh/m2a 1 - 3 kWh/m2a 1 - 2 kWh/m2a 

3. Skupna raba energije za ogrevanje in pripravo TSV: 27 - 65 kWh/m2a 

  
4. Električna pomožna energija – skupna: 4 – 5 kWh/m2a 

  
�                  NT kotli: 0,5 - 1 kWh/m2a 

�                  Kondenzacijski kotli: 1 - 2 kWh/m2a 

 Oznake: 
      -         a...leto 

-         TSV...topla sanitarna voda 

-         NT ...nizkotemperaturni kotel 

-         NEH ...nizkoenergijska hiša 
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3. Ogrevanje PH - pasivne hiše 

  
Kriteriji za izračun rabe energije za pasivno hišo so strožji kot za NEH in so 
sledeči:   

-         specifična letna rabe toplote za ogrevanje ≤ 15 kWh/m2a, 

-         raba električne energije ≤ 18 kWh/m2a, 

-         raba končne energije (ogrevanje, sanitarna voda, elek.energija) 
≤ 42 kWh/m2a, 

-         skupna raba primarne energija qp,sk ≤ 120 kWh/m2a, 

-         izmerjena izmenjava zraka n 50 ≤ 0,6 h-1. 

 Kot je razvidno iz navedenih kriterijev za izračun rabe energije za PH, znašajo 
glede na nizkoenergijske standarde maksimalne toplote izgube (transmisijske 
+ prezračevalne) 10 W/m2. Vendar pa so transmisijske izgube le del izgub in s 
povečevanjem izolacije zmanjšujemo le del celotnih izgub. Da zmanjšamo 
izgube zaradi prezračevanja je potrebno samo izrabiti toplotno energijo, ki jo 
vsebuje že segreti zrak v prostoru in ga moramo zaradi izrabljenosti odvajati. Z 
realizacijo kontroliranega prezračevanja dovajamo v prostor sveži zrak, ki ga 
pred vstopom v bivalni prostor segrejemo s toploto izrabljenega zraka in ga 
nato segretega dovajamo nazaj v prostor. Že ohlajen izrabljen zrak pa 
odvajamo iz objekta (slika 3). Enodružinska hiša stanovanjske ogrevalne 
površine 100 m2 potrebuje toplotni vir moči le 1 kW. To pomeni, da klasična 
kotlovnica za tako malo toplotno moč ni več potrebna. Za pasivne hiše je 
značilna takšna arhitektura, da v čim večji meri omogoča izkoriščanje sončne 
energije za ogrevanje v zimskem času. Z uporabo solarne energije (SSE) lahko 
pokrijemo 40 do 60 % potreb po energiji za pripravo tople sanitarne vode. 
Toplotne črpalke koristimo za ogrevanje in prezračevanje. Vgradnja toplotne 
črpalke omogoča tudi hlajenje prostorov v letnem času. 
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Slika 3 Kompaktni toplotni modul 

Nadaljnje prihranke dosežemo s prisilnim prezračevanjem in vgradnjo naprav 
za vračanje toplote odtočnega zraka (kontrolirano prezračevanje z 
rekuperacijo toplote).  

Tako imenovani kompaktni toplotni moduli zagotavljajo ogrevanje in pripravo 
vode na malem prostoru. Potrebna ogrevalna telesa so zato vedno manjša, s 
talnim ali stenskim ogrevanjem pa lahko pokrijemo vse potrebe po toploti. V 
tabeli 4 so prikazane izkustvene vrednosti za potrebno toplotno in električno 
pomožno energije PH.  

Tabela 4 

IZKUSTVENE VREDNOSTI: Toplotna in pomožna električna energija - PH 

1. Ogrevanje – potrebna toplotna energija: 12 – 15 kWh/m2a 

Toplotna obremenitev 
zgradbe  

  

10 - 13 kWh/m2a 

  

Izgube v razvodu 

  

1 - 2 kWh/m2a 

Izgube vira 
toplote  

  

1 kWh/m2a  

2. Priprava tople sanitarne vode – potrebna toplotna energija: 7 - 10 
kWh/m2a  

Potrebna toplota Izgube hranilnika toplota 
in cirkulacije 

Regulacijske 
izgube 

5 kWh/m2a 1 - 3 kWh/m2a 1 kWh/m2a 
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3. Skupna raba energije za ogrevanje in pripravo TSV: 22,5 - 30 
kWh/m2a  

  
4. Električna pomožna energija: 3, 5 - 5 kWh/m2a 

  
 Oznake: 
  

-         a - leto 

-         TSV - topla sanitarna voda 

-         PH - pasivna hiša 

  

  
3. Pravilnik EnEV
  

Nemčija, ki je 1.2. 2002 izdala novi pravilnik o varčevanju z energijo - EnEV. 
Novi pravilnik je v celoti zamenjal predpis WschVo iz leta1995 in v največji meri 
temelji na standardih DIN V 4108 - 6 in DIN V 4701 - 10. 

  

DIN V 4108 - 6 navaja postopek preračuna toplotnih potreb zgradbe na 
osnovi mesečne bilance ali za določeno obdobje ter tudi vse ostale podatke, 
ki so potrebni za izračun (klimatski pogoji, notranje izgube toplotni dobitki itd). 

  

V DIN 4701 - 10 so zajeti sistemi ogrevanja glede na potrebno toplotno in 
električno pomožno energijo, izkoristke pri prenosu, razdelitvi in hranjenju 
energije. S pomočjo različnih faktorjev lahko naredimo stroškovno primerjavo 
uporabe različnih goriv.  

Funkcionalna shema EnEV je prikazana na sliki 4. 
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Najpomembnejša novost tega pravilnika je, da je osnovna veličina pri 
izračunu ogrevalnega sistema, sistema za pripravo tople sanitarne vode in 
prezračevanje poraba primarne energije, ki jo izrazimo z enačbo:  

qp = (qh + qtw).ep � qp,  sk (kWh/m2a) . (1) 

  

V enačbi pomeni:  

-         qh - specifične letna potreba po toploti za ogrevanje zgradbe z 
upoštevanjem transmisijskih in ventilacijskih izgub ter notranjih virov po 
DIN v 4108  - 6 (kWh/m2a), 

-         qtw - potrebna toplotna energija za pripravo tople sanitarne vode (� 
12,5 kWh/m2a glede na EnEV), 

-         ep - koeficient energijske učinkovitosti sistema (koeficient stroškov 
sistema glede na DIN 4701 -10). 

 

Dovoljene vrednosti skupne letne porabe primarne energije so določene 
glede na razmerje A/Ve (skupna površina zgradbe /skupna prostornina 
zgradbe). Za pasivno hišo velja gleda EnEV vrednost qp,sk � 120 kWh/m2a. 

  

Iz enačbe (1) je razvidno da je je qp odvisen le od qh in ep (qtw = konstanta). 
Če se izrazimo drugače, stavba ima lahko slabo izolacijo (velik qh) z 
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učinkovitim sistemom (majhen ep) ali pa odlično izolacijo (majhen qh), vendar 
z neučinkovitim sistem (velik ep)! 

  

Kot primer je prikazan izračun potrebne toplote za ogrevanje zgradbe z 
dovoljeno rabo primarne energije qsk = 120 kWh/m2a in vgrajenim NT kotlom 
(ep = 1,5) ali s kondenzacijskim kotlom oziroma sistemom za vračanje toplote - 
rekuperacijo (ep = 1,25). Raba energije za pripravo tople sanitarne vode 
znaša qtw = 12, 5 kWh/m2a.  

  

Enačbo (1) za izračun specifične potrebne toplote za ogrevanje priredimo: 

  

qh = qp/ep - qtw = 120/1, 5 - 12, 5 = 67,5 kWh/m2a - (vgrajen NT - 
nizkotemperaturni kotel) 

  

qh = qp/ep - qtw = 120/1,25 - 12, 5 = 83,5 kWh/m2a - (vgrajen kondenzacijski 
kotel ali sistem z rekuperacijo toplote) 

  

Na sliki 5 je prikazana dovoljena letna raba primarne energije v odvisnosti od 
A/V (m-1).  
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4. Zaključek  

Načrtovanje NEH in PH ne pomeni samo povečane toplotne debeline 
izolacije ovoja in primerne energijsko varčne zasteklitve, temveč zahteva 
bistveno drugačen pristop k ogrevanju in prezračevanju. Pri takšni gradnji je 
kontrolirano prezračevanje nepogrešljivo. Kontrolirano prezračevanje razen 
manjše rabe energije in zmanjšanja emisij CO2, omogoča ugodne bivalne 
pogoje in zmanjšuje obremenitve pred zunanjim hrupom.  

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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