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Po vlo`enih 45 letih razvoja so toplo-
tne ~rpalke, ki prihajajo iz Arvike danes, 
najnaprednej{e na trgu. Razvoj {e vedno 
sledi uporabniku, ki mu je zagotovljeno 
brezkompromisno udobje z najvi{jimi pri-
hranki energije. 

Praksa v domovini 
toplotnih ~rpalk
Na [vedskem, kjer so geotermalne 

toplotne ~rpalke v uporabi `e 45 let, velik 
vzorec instalacij ka`e odli~ne rezultate v 
smislu `ivljenjske dobe – prve toplotne 
~rpalke delujejo krepko preko 30 let, tudi 
do 40 – in ko so dotrajane, ali zaradi 
doseganja bolj{ih rezultatov z novej{imi, 
jih preprosto zamenjajo. Vir toplote (sonda) 
in razvod ogrevanja ostanejo tak{ni kot so, 
menja se zgolj toplotna ~rpalka. Medtem, 
ko pri nas do`ivljamo prvi val mno`i~ne 
vgradnje toplotnih ~rpalk, na [vedskem ob 
minimalni investiciji izkori{~ajo `e zdav-
naj povrnjeni vlo`ek – ponovno uporabo 

vrtin in sond, ki so `e pol stoletja ogrevale 
domove in jih bodo {e naprej vsaj enkrat 
toliko ~asa.

Dolga `ivljenjska 
doba brez vzdr`evanja
Geotermalna toplotna ~rpalka deluje 

v zelo varnih okvirih. Na eni strani ima 
zelo stabilen toplotni vir, katerega tem-
peratura je vse leto skoraj enaka, med 0 
in +10 °C. Teko~ina, ki kro`i v zaprtem 
krogu  zbiralnika energije je proti-zamr-
zovalna me{anica, ki je popolnoma ~ista. 
Na drugi strani je zaprti krog ogrevalnega 
sistema objekta, ki je ob ustrezni pripra-
vi in polnjenju tudi popolnoma varno 
okolje za delovanje toplotne ~rpalke. Ker 
je temperatura vira energije stabilna in v 
idealnem obmo~ju za delovanje napra-
ve, in je medij na obeh straneh ~ist, so 
komponente zelo dobro za{~itene pred 
morebitnimi te`avami in pred obrabo. 
Tako je vzdr`evanje prakti~no nepotrebno, 
toplotna ~rpalka pa bo do~akala zelo dolgo 
`ivljenjsko dobo. Zbiralnik energije (hori-
zontalni ali vertikalna sonda) pa bo deloval 
kot zanesljiv in stabilen vir energije za vsaj 
dve ali tri generacije toplotnih ~rpalk.

Toplotna ~rpalka z integriranim 
grelnikom sanitarne vode
Da bi toplotna ~rpalka zagotovila udo-

bje in prihranek energije mora poleg ener-
gijsko u~inkovitega ogrevanja prostorov 
zagotoviti tudi visoko zmogljivost priprave 
vro~e sanitarne vode. Podobno kot pred 

skoraj pol stoletja, imajo tudi dana{nje 
toplotne ~rpalke serije Diplomat Inverter 
in Diplomat Optimum G3 vgrajene v kom-
paktnem ohi{ju vse klju~ne komponente 
za zagotavljanje udobja toplote in vro~e 
vode v domu, obenem pa so med najbolj 
u~inkovitimi na svetu, enostavne za vgra-
dnjo in uporabo ter prakti~no nesli{ne.

Pomen zmogljivosti 
ogrevanja sanitarne vode
V sodobnih domovih je povsem obi~ajno 

imeti ve~ kot eno kopalnico in u`ivati udobje 
v kopalni kadi ali masa`nem bazenu. Ker 
do 40 % vse toplote, porabljene v sodobnih 
enodru`inskih hi{ah predstavlja vro~a sani-
tarna voda je pomembno, da se ta pripravlja 
hitro in u~inkovito, ob najni`jih stro{kih, da 
lahko vsa dru`ina u`iva vsakodnevno udobje. 
Zmogljivost priprave vro~e sanitarne vode  
pomembno vpliva na udobje dru`inskih 
~lanov, medtem ko u~inkovitost ogrevanja 
vode znatno vpliva na sezonsko u~inkovitost 
celega sistema s toplotno ~rpalko.

45 let geotermalnih toplotnih
~rpalk za stanovanjske objekte

Geotermalne toplotne ~rpalke so 
najbolj raz{irjene na [vedskem, 

kjer je prestrezanje energije iz zgor-
njih plasti zemeljske skorje nekaj 
vsakdanjega. Na [vedskem, v Arviki, 
so `e v za~etku 70. let prej{njega 
stoletja razvili namenske geotermal-
ne toplotne ~rpalke za ogrevanje 
stanovanjskih objektov z integrira-
nim grelnikom sanitarne vode. 



Priprava vro~e vode 
s tehnologijo vro~e pare 
Medtem, ko vsi drugi proizvajal-

ci podobnih toplotnih ~rpalk uporabljajo 
tradicionalno tehnologijo gretja sanitarne 
vode, torej del ~asa grejejo prostore, del 
~asa pa preklopijo na vi{ji temperaturni 
re`im in ogrejejo sanitarno vodo, Thermia 
v svojih geotermalnih toplotnih ~rpalkah 
uporablja posebno patentirano tehnolo-
gijo gretja vode z vro~o paro imenovano 
HGW (Hot Gas Water).  Toplotna ~rpalka 
za pripravo vro~e vode izkori{~a izjemno 
visoko temperaturo vro~e pare hladilnega 
sredstva, ki prihaja iz kompresorja ogreta 
krepko preko 100 °C. Tako bi lahko ogrela 
sanitarno vodo v integriranem grelniku 
tudi do 95 °C. Temperaturo lahko poljub-

no omejimo, v primeru meh~anja vode pa 
omejitev ni potrebna. Pomembna prednost 
je, da se voda greje neprekinjeno, medtem 
ko toplotna ~rpalka ogreva prostore na 
bistveno ni`ji temperaturni ravni, na pri-
mer 30-35 °C za talno gretje ali 40-60 °C 
za radiatorje. Ker ne preklaplja med enim 
in drugim re`imom, temve~ deluje z ni`jo 
temperaturo kondenzacije, je u~inkovitost 
tak{ne toplotne ~rpalke na letni ravni 
bistveno vi{ja od tradicionalne re{itve s 
preklopom med gretjem prostorov in pri-
pravo tople vode.

Vedno dovolj vro~e vode
Tradicionalni na~in gretja sanitarne 

vode dosega temperaturo med 40 in 50 
°C, kar pomeni, da iz enega litra tople 

vode v grelniku dobimo le dober liter 
uporabne tople vode na pipi (40 °C). To 
pomeni, da mora biti grelnik sanitarne 
vode dovolj velik, navadno 300 litrov. 
Pri tehnologiji HGW je temperatura vode 
najpogosteje med 50 in 75 °C, v nekaterih 
primerih tudi ve~, kar pomeni da iz enega 
litra tako vro~e vode v grelniku dobimo 
pribli`no 2,5 litra uporabne tople vode s 
temperaturo 40 °C. Torej z integriranim 
grelnikom prostornine 180 litrov zadosti-
mo porabi vsaj 400 litrov ob enkratnem 
odvzemu, kar je dovolj za polnjenje velike 
kopalne kadi in {e nekaj oseb se lahko 
isto~asno stu{ira.

Nizki obratovalni stro{ki
Ponudniki razli~nih re{itev (ne le toplo-

tnih ~rpalk) prikazujejo u~inkovitost svojih 
naprav na razli~ne na~ine, kar zares {teje 
pa je stro{ek, ki ga uporabnik pla~a na 
letni ravni. Geotermalne toplotne ~rpal-
ke na splo{no so naju~inkovitej{i {iroko 
uporabljen na~in ogrevanja. Vsekakor so 
znotraj teh velike razlike, ~eprav so v vre-
dnostih COP in SCOP razlike med podatki 
ponudnikov majhne, saj gre za standardi-
zirane metode testiranja, ki ne upo{tevajo 
dovolj dejavnikov, katerim je sistem, vgra-
jen in uporabljen v resni~nosti podvr`en. 
Priprava tople sanitarne vode zagotovo 
mo~no vpliva na letno u~inkovitost in 
toplotna ~rpalka, ki toplo vodo greje 
simultano z ogrevanjem prostorov kot je 
tehnologija HGW, bo porabila bistveno 
manj energije od klasi~ne re{itve. Toplotna 
~rpalka Thermia Diplomat Inverter je do 
30 % u~inkovitej{a na letni ravni od 
klasi~nih re{itev drugih proizvajalcev. •
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@elite izvedeti ve~? 
Obi{~ite nas na spletu (www.thermia.
si) ali nam pi{ite (info@thermia.si) ali 
pokli~ite 03 425 54 00. Z veseljem 

vam bomo svetovali pri izbiri najbolj 
ustrezne re{itve ogrevanja za va{ dom. 
Dogovorili se bomo za ogled situacije 

in pripravili ponudbo sistema z izvedbo. 
Pripravili bomo energijski in finan~ni 

izra~un, vezan izklju~no na va{ objekt. 
Poskrbeli bomo, da boste pridobili 

nepovratna sredstva, ki so vam na voljo. 
Ponudili vam bomo najugodnej{i na~in 

financiranja investicije.

Najhladnej{i dan leto{nje zime s toplotno ~rpalko Diplomat Inverter s tehnologijo HGW – neprekinjeno 
stabilno delovanje, temperatura sanitarne vode med 65 in 75 °C.

Toplotna ~rpalka brez tehnologije HGW in Inverter – kraj{i cikli delovanja kompresorja in dva lo~ena cikla za 
ogrevanje sanitarne vode, ki dose`e najve~ 55 °C.


