SPECIALISTI ZA IR-OGREVANJE

Najtoplejši dom
za pol manj denarja
IR-ogrevanje je najbolj primeren
sistem ogrevanja 21. stoletja
www.ekosen.si  080 30 10  info@ekosen.si  ekosenSI

Z IR-ogrevanjem
zagotovimo
toploto in
prihranek

Podjetje Ekosen d.o.o. ima najdaljšo tradicijo na področju
IR-ogrevalne tehnologije v Sloveniji. Kot vodilni ponudnik
IR-ogrevanja in energetsko varčnih proizvodov svojo
dejavnost usmerjamo v inovacije ter človeku in naravi prijazno
podjetništvo. Vlagamo v izobraževanje svojih kadrov in razvoj
lastnih produktov.
Razvili smo vrsto uveljavljenih produktov in razvijamo še nove,
posledično pa se hitro širimo tudi na tuje trge. Pri razvoju in
poslovanju sodelujemo z različnimi podjetji in inštituti. Svoje
franšizne poslovalnice imamo po vsem svetu.
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V čem se IR-grelni sistem Ekosen razlikuje
od drugih ponudnikov IR-ogrevanja?
Obstaja več vrst in proizvajalcev IR-grelnih teles. Med
njimi obstajajo oblikovne in tehnološke razlike, pa
seveda tudi razlike v kakovosti, iz katerih izhajajo
razlike v življenjski dobi, varnosti, namenu uporabe
in učinkovitosti izdelkov. Prodajalci pogosto navajajo
eksotične novosti, ki so navadno samo teoretične
izboljšave že znanih rešitev, medtem ko zanemarjajo
osnovno: življenjsko dobo, preizkušenost, varnost in
videz.

IR-paneli grelnega sistema Ekosen so nastali v
sodelovanju z vodilnimi proizvajalci IR-grelnih
panelov na svetu. Za paneli z razlogom stoji kar 12
letna garancija in številna priporočila zadovoljnih
uporabnikov.
Ne smemo pozabiti tudi na edinstveni IR Sun
WiFi regulator, ki grelni sistem spremeni v najbolj
udobnega in natančnega in skupaj z IR-paneli Ekosen
in preverjenimi električarji monterji oblikuje najboljši
grelni sistem v Sloveniji - IR-grelni sistem Ekosen.

Specialist za IR-ogrevanje
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Zagotovimo
celovito storitev
• strokovno svetovanje glede IR-ogrevanja,
• prodajo IR-grelnih panelov, IR Sun WiFi
regulatorjev in termostatov,
• kakovostno montažo, ki jo izvedejo profesionalno
usposobljeni električarji monterji,
• popravila v času garancije izdelkov.

Celovit pristop do IR-ogrevanja v 5 korakih
Kaj je IR (infrardeče)
ogrevanje?
Je zelo učinkovita in najbolj ekonomična
rešitev za glavno ali pomožno ogrevanje
vseh vrst objektov: primerno za
novogradnje ter tudi kot rešitev za
zamenjavo vaših obstoječih centralnih
sistemov ogrevanja.

Kako do najbolj zanesljivega ogrevalnega sistema z IR-paneli

1.

Če potrebujete več konkretnih informacij o nakupu
IR-ogrevalnega sistema, se povežete s podjetjem Ekosen,
kjer vam dodelimo prijaznega in strokovno usposobljenega
svetovalca za IR-ogrevanje, s katerim se dogovorite za ogled
svojega objekta. Svetovalec vas obišče in vam postreže z
vsemi informacijami o IR-ogrevanju, IR-panelih in IR Sun
regulatorju ali termostatu, ter odgovori na vsa morebitna
vprašanja. Skupaj naredite pregled objekta, ki služi kot
osnova za energetski izračun.

2.

Na podlagi zbranih podatkov vam svetovalec v našem
podjetju pripravi energetski izračun, s pomočjo katerega
pravilno dimenzionira IR-ogrevalni sistem Ekosen, ki je
primeren za glavno (ali pa tudi samo kot dodatno) ogrevanje
vašega objekta.

POVPRAŠEVANJE IN
OBISK SVETOVALCA

Za največji izkoristek toplote montiramo
IR-ogrevalne panele na strop, IR-panele, ki
delujejo kot slika, ogledalo in tabla, pa praviloma
nameščamo na steno.
Naredite korak naprej in se pridružite množici več
tisoč zadovoljnih uporabnikov, ki so svoje življenje
na področju ogrevanja obogatili s tehnološkimi
rešitvami prihodnosti. Prihodnost je sončna in
topla.

ENERGETSKI IZRAČUN

3.

PONUDBA

4.

MONTAŽA

Vas zanima, koliko bi
privarčevali v prihodnjih letih,
če bi dom ogrevali z IR-grelnim
sistemom Ekosen?
Preveri na:

www.ekosen.si/izracun

Z IR-ogrevanjem
zagotovimo toploto
in prihranek
Naši izdelki zagotavljajo udobno bivanje, prijetno
počutje in velike prihranke pri ogrevanju.
Zadovoljne naročnike imamo v Avstriji, na Hrvaškem,
v Črni gori, v Bosni in Hercegovini, Belgiji, Franciji,
na Irskem, Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske, v Srbiji, na Slovaškem, na Nizozemskem
ter v Sloveniji.
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5.

UPORABA

Ko je ogrevalni sistem za glavno ogrevanje pravilno zasnovan,
vam pripravimo ponudbo.

Ko se pri nas odločite za nakup, vam dodelimo našega
profesionalno usposobljenega električarja monterja, s
katerim se dogovorite za termin montaže. Ob dogovorjenem
terminu zmontiramo vaš novi IR-ogrevalni sistem.

Na tej točki že uporabljate najboljši sistem ogrevanja.
Prepričani smo, da ste navdušeni nad IR-toploto in hkrati
zadovoljni z nizko porabo energije. Zelo verjetno boste IRogrevanje priporočali za glavno ogrevanje svojim prijateljem
in znancem, kot so to storili tudi drugi številni zadovoljni
uporabniki. Ob pravilni uporabi IR-panelov vam zagotavljamo
maksimalen učinek in zadovoljstvo. Največje udobje in
prihranke pa dosežemo, če se IR-paneli uporabljajo za glavni
način ogrevanja.

Specialist za IR-ogrevanje
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Kaj so IRgrelni paneli?
IR-grelni paneli Sunlife so izredno varčne grelne
plošče, ki skoraj 100 % električne energije pretvorijo
v toploto. IR-tehnologija predstavlja sodoben in
zdrav način ogrevanja, pri katerem najprej ogrejemo
predmete v prostoru, nato pa ti predmeti na naraven
način oddajo toploto v prostor.
Zaradi drugačnega načina prenosa toplote v prostor
je IR-grelni sistem Ekosen zato veliko bolj učinkovit in
ekonomičen od ostalih grelnih sistemov, ki primarno
segrevajo zrak. Nudijo naravno in varno ogrevanje
bivalnih in poslovnih prostorov. Z našimi IR-paneli
ogrevamo že na tisoče objektov v več državah.
Z IR-grelnimi paneli lahko ogrevamo: stanovanje,
hišo, apartma, šolo, vrtec, zdravstveni dom, pisarno,
športne in druge dvorane, cerkve, večnamenske
stavbe, terase, hale, delavnice, tovarne, hotele,
avtodome, plovila, počitniške prikolice in vikend
hišice ter prostore, kjer so živali ali rastline. Lahko jih
koristimo v savnah ali pa jih uporabljamo v zdravstvu,
kmetijstvu, gradbeništvu...

Zakaj so
IR-paneli
primerni tudi
za Vas?
Gre za preverjene tehnološke rešitve, ki
skrbijo za prijetno toploto in največje udobje
bivanja. Paneli so zasnovani tako, da jih lahko
montiramo v vsak prostor - od otroške sobe
do najbolj uglednih poslovnih prostorov
in arhitekturnih presežkov, ki zahtevajo
bolj estetske rešitve. Idealni so tudi za
ljudi, ki imajo prostorsko stisko, saj paneli
lahko delujejo samostojno brez kurilnice
ali centralne napeljave. Velika prednost
tovrstnega ogrevanja je možnost natančne
regulacije z IR Sun WiFi regulatorjem in
nadzor nad porabo električne energije.

Opremimo lahko tudi objekte s slabo izolacijo ali
prostore, ki jih je potrebno hitro ogreti. Koristimo
jih lahko tudi za polzaprte prostore, kot so terase in
balkoni.

Prednosti
IR-grelnega
sistema Ekosen

IR-paneli so najbolj idealni za glavni način ogrevanja.
Primerni so za vsakogar in vsak prostor, saj IR-toplota
dobro vpliva na naše počutje in zdravje.

Ali ste vedeli?
Cena elektrike se v zadnjih dveh desetletjih, v primerjavi z drugimi energenti, realno
močno ceni. Ta trend se nadaljuje tudi danes in po napovedih bo tako tudi v prihodnosti.
Čeprav je kW nekega energenta za polovico cenejši, ne pomeni, da bo ogrevanje istega
objekta cenejše za polovico. Pomembno je, kako učinkovito ga grelni sistem pretvori
v toploto in kako učinkovito se ta uporabi za dvig temperature v prostoru. V praksi IRpaneli vso energijo pretvorijo v toploto in z neprimerljivo učinkovitostjo se ta toplota
uporabi za dvig temperature zraka. To počnejo do 65 % bolj učinkovito kot določeni
centralni sistemi ogrevanja in 40 % bolje kot najboljši električni konvektorji.
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Prijetno in zdravo

Varčno in okolju prijazno

IR-grelni paneli bodo poskrbeli, da bo vaš zrak čist
in svež (brez prašnih delcev, ki ob uporabi drugih
grelnih sistemov krožijo po prostoru) ter vaše počutje
prijetno. Ogrevanje z IR-paneli ima enak učinek
kot lončena peč, poleg tega v prostoru prihaja do
manjšega vrtinčenja zraka, zato se ohranja primerna
vlažnost zraka. Tovrsten način ogrevanja že desetletja
uporabljajo v zdravstvu (inkubatorji, ki novorojenčkom
v porodnišnicah vzdržujejo zdravju prijazno toploto, so
pogosto opremljeni z infrardečimi sistemi).
IR-toplota je izredno prijetna in blagodejna tudi za
živali in rastline.

Znižajte stroške ogrevanja z nižjo investicijo v
zanesljiv IR-grelni sistem Ekosen. Je brez potrebe po
amortizaciji, saj je brez gibljivih delov in elektronike
in nima potrebe po servisiranju ali vzdrževanju. Grelni
paneli namesto zraka segrevajo trdne predmete in
tako ohranjajo toploto v vašem prostoru dlje kot drugi
sistemi. Ogrejte svoje prostore hitro in enakomerno.

Specialist za IR-ogrevanje
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Zakaj se vedno več ljudi odloča za
IR-ogrevanje z IR-grelnimi paneli
• IR-paneli grelnega sistema Ekosen so preverjeni
produkti in ustrezno certificirani. Najboljši imajo
12-letno garancijo, imajo do 40 let življenjske
dobe in so idealni kot glavni način ogrevanja.

• IR-paneli so zaradi njihove oblike in barve
v prostoru skoraj neopazni, v prostoru
pa lahko predstavljajo čudovit detajl,
uporabite jih kot sliko, ogledalo ali tablo.

• Z IR-paneli prihranimo celo do 65 % pri
stroških ogrevanja. So finančno dostopni, saj je
investicija možna tudi po korakih (danes opremite
kopalnico, jutri dnevno sobo ...). Ker ne potrebujete
kurilnice, kotlovnice in dimnika, je investicija
bistveno nižja v primerjavi z drugimi sistemi
ogrevanja. Cena elektrike je nizka in stabilna že
daljše obdobje, s čimer dodatno prihranite.

• V 90 odstotkih IR-panele montiramo na strop,
kar zagotovi najboljši izkoristek energije,
montiramo jih pa lahko tudi na steno.

• Občutek IR-toplote je izredno prijeten in
naraven. Hitro nam postane toplo, prostor
pa dolgo zadrži toploto. Toplota med tlemi
in stropom je enakomerno razporejena brez
temperaturnih razlik. Temperaturo lahko
nastavimo za vsak prostor posebej.
• IR-ogrevanje odpravlja vzroke za plesen in vlago,
kar posledično pozitivno vpliva na vaše zdravje.
• Upravljanje IR-panelov je enostavno.
Z IR Sun regulatorjem imate popoln
nadzor nad želeno temperaturo, ki jo lahko
nastavite za vsak prostor posebej.
• Montaža je enostavna, brez velikega posega v
prostor v primerjavi s centralnim ogrevanjem.
Za vas jo izvajajo samo licencirani električarji
monterji, ki IR-panele estetsko in optimalno
namestijo v vsak prostor posebej.
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• IR-paneli nimajo gibljivih delov, zato
vzdrževanje ni potrebno.
• IR-grelni paneli podaljšujejo
življenjsko dobo zgradbe.
• Ob morebitnem izpadu elektrike temperatura
v prostoru pada zelo počasi.

IR-paneli za
vsak prostor
Z IR-grelnimi paneli lahko ogrevamo: stanovanje,
hišo, apartma, šolo, vrtec, zdravstveni dom, pisarno,
športne in druge dvorane, cerkve, večnamenske
stavbe, terase, hale, delavnice, tovarne, hotele,
gostinske lokale, avtodome, plovila, počitniške
prikolice in vikend hišice ter prostore, kjer so živali
ali rastline. Lahko jih koristimo v savnah ali pa jih
uporabimo v zdravstvu, kmetijstvu, gradbeništvu...

• IR-panel je ekološki produkt, saj se zaradi nizke
teže pri izdelavi in recikliranju, porabi veliko manj
energije v primerjavi s klasičnimi sistemi ogrevanja.
• IR-panele dobite pri specialistih, ki imajo licenco
za IR-ogrevanje in zagotavljajo strokovno
svetovanje in pravilni izbor produktov ter
popolno podporo pri nakupu in po nakupu.
• IR-paneli skrbijo za udobno bivanje in prijetno
počutje, so prijazni do okolja ter predstavljajo trajno
in celovito rešitev za ogrevanje v vseh objektih.

Specialist za IR-ogrevanje
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IR-panel Sky je na tržišču edinstven,
saj ga zaznamuje izredno lahka
konstrukcija (do 2,3 kg), velika
učinkovitost in enostavnost
montaže!
Prepriča tudi prijaznost do okolja
in regije, kar je nam izredno
pomembno: grelni paneli so
proizvedeni v Avstriji in v Sloveniji
z najsodobnejšo tehnologijo in
najmodernejšimi postopki izdelave!
Tako zmanjšamo količino škodljivih
izpustov pri transportu. Prav tako se
pri izdelavi in reciklaži porabi veliko
manj energije kot pri primerljivih
grelnih panelih.
Na zadnji strani se panel segreje le
na telesno temperaturo, oddajanje

toplote pa je usmerjeno v vse smeri,
kar je mogoče zaradi edinstvene
rahle izbočenosti in strukturirane
površine IR-grelnega panela. Zaradi
hitrejše odzivnosti smo za grelno
telo uporabili baker.
IR-grelni paneli v kombinaciji z IR
Sun WiFi regulatorjem povprečno
delujejo le 4 ure na dan za
vzdrževanje želene temperature
prostora.
Po približno 10 minutah se poraba
energije zmanjša za 20 % – ob tem
pa oddajajo prav toliko toplote kot
prej.
In še prednost za vse umetnike:
površino lahko individualno
pobarvate z disperzijskimi barvami!
Seveda so opremljeni z najboljšo
zaščito proti pregrevanju in prahu
(IP40).

Nizka poraba energije
Naši SKY – infrardeči paneli
potrebujejo le 250 ali 500 W
energije. Po približno 10 minutah se
poraba energije zmanjša za 20 %
– ob tem pa oddajajo prav toliko
toplote kot prej.

E

A N CIJ

Novost leta 2020
SKY IR-grelni panel

Vrhunska tehnologija
Izredno lahka konstrukcija (1,2 ali
2,3 kg), strukturirana površina, ki je
toplotno izolirana na hrbtni strani
plošče za maksimalno učinkovitost,
temperatura ogrevanja pri 90 °C
(+/- 5 °C).

Prednosti IR panela SKY
• Lahka konstrukcija
• Velika učinkovitost
• Enostavna montaža
• Prijaznost do okolja - proizvedeni
v Sloveniji in Avstriji
• Vrhunska tehnologija
• Nizka poraba energije
• Ugodna cena
• Enostavno upravljanje
• Z najboljšo zaščito pred pregrevanjem

Garancija

300 W

• 12 let garancije z možnostjo
podaljšanja na 20 let.

Če deluje s polno močjo, se
poraba energije po nekaj
minutah zmanjša za 20 %,
vendar NE ogrevalne moči!

100 W

AR

SKY classic - povezava z IR Sun WiFi regulatorjem
žično.

400 W

200 W

12 LET

Na voljo je:

Sami pobarvajte SKY – Infrardeči
panel, lahko pa vam ga z vašim
najljubšim motivom potiskamo
mi. Za vašo domišljijo skorajda ni
nobenih omejitev.

Paket vsebuje vse, kar potrebujete.
Namestitveni in uporabniški
priročnik je s svojo enostavnostjo
prijazen do uporabnika. Tehtajo le 1,2
kg (250 W) ali 2,3 kg (500 W).

500 W

RANCI

Individualni dizajn

Preprosta namestitev

600 W

IR-grelni panel SKY je naš vrhunski proizvod. Nova
tehnologija IR-panelov ga uvršča kot najnaprednejši
IR-panel na svetu.

GA

JE

Grelni paneli, ki prepričajo še tako
zahtevne uporabnike, primerni za
novogradnje ali starejše zgradbehiše, apartmaje, stanovanja …

Sky

SKY

G

Nova generacija
IR-grelnih panelov

(Na primer, pri 500 W se poraba
0W
-15 min

-5 min

energije zmanjša na 400 W)
5 min

-100 W
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15 min

25 min

35 min

45 min

55 min

65 min 75 min

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SKYC250

250

1,08

230

strop/zid

400 x 600 x 20 mm

1,2kg

12 let

SKYC500

500

2,17

230

strop/zid

800 x 600 x 20 mm

2,3kg

12 let

Specialist za IR-ogrevanje
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One

Sunlife ONE
IR-panel SUNLIFE ONE odlikujeta lepa oblika in
kakovostni materiali. Je strokovno preverjen in
ustrezno certificiran proizvod.

Predstavljamo Vam
IR-panele grelnega
sistema Ekosen

Zagotavljajo
udobno bivanje,
prijetno počutje in
velike prihranke pri
ogrevanju.

Montiramo ga na strop, tako da je neopazen in
s tem poskrbimo za najboljši izkoristek toplote.
IR-ogrevanje s panelom SUNLIFE ONE je primerno
predvsem za glavno ogrevanje bivalnih in delovnih
prostorov.
IR-paneli SUNLIFE ONE so bele barve, nimajo
okvirja, so tanki in zato manj opazni. Primerni so za
vsak ambient in vsak objekt z višino stropa do 3,2
m s klasičnimi termostati in do 3,8 m z IR Sun WiFi
regulatorji.

IR-paneli SUNLIFE ONE so primerni za
stanovanje, hišo, apartma, vikend hišo,
pisarne, zdravstvene domove, bolnišnice ...
pa tudi za avtodome in celo plovila.
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Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SOP300

300

1,3

230

strop/zid

592x592x20

5

9 let

SOP400

400

1,7

230

strop/zid

1500 x 320 x 20

7,2

9 let

SOP500

500

2,2

230

strop/zid

1000x592x20

8,3

9 let

SOP700

700

3

230

strop/zid

1192x592x20

10,4

9 let

SOP850

850

3,6

230

strop/zid

1192x800x20

12,5

9 let

SOP1000

1000

4,3

230

strop/zid

1192x850x20

15,3

9 let

Specialist za IR-ogrevanje
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Premium

Sunlife
PREMIUM

IR-grelni panel SUNLIFE PREMIUM je naš visoko
kvaliteten panel. Namenjen je glavnemu ogrevanju,
je strokovno preverjen in ustrezno certificiran.
Primerni so za vsak ambient in vsak objekt z višino
stropa do 3,2 m s klasičnimi termostati in do 3,8 m z
IR Sun regulatorji.
Premium panel je primeren predvsem za stensko
montažo, če pa je strop iz betona, lahko tudi na strop.
Pri knauf stropovih se pritrdi neposredno v profile.

Prednosti IR-panela
Sunlife PREMIUM
• Uporabljamo samo nerjaveče materiale, tako da lahko naše
izdelke v nasprotju z drugimi infrardečimi paneli brez skrbi
uporabljate tudi v vlažnih prostorih. S popolnim tesnjenjem
izpolnjujejo vse kriterije po stopnji zaščite IP65.
• Posebej razvit premaz ima visoko emisivnost in tako zagotavlja
optimalno infrardeče sevanje na sprednji strani IR-panela.
• Z vezavo posameznih komponent je naš panel trdno povezana
celota. Pri drugih izdelkih, ki so sestavljeni iz dveh pločevin, pride
v fazah ogrevanja in hlajenja do razširitve in krčenja posameznih
komponent, kar posledično vodi do utrujenosti materiala.

• Material, ki se uporablja za jedro naših panelov,
se redno preizkuša in je brez hlapnih organskih
snovi (VOC), biocidov in težkih kovin.
• IR - paneli Sunlife Premium se proizvajajo
izključno s 100 % zeleno električno
energijo in so ročno izdelani v Avstriji.
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RA

NC I JE

IR-grelni panel SUNLIFE PREMIUM
ima 12-letno garancijo.

T
E
L
2
1G

JE

• Ogrevalni element z dvojno zaščito iz nerjavečega jekla
se ponaša z dolgoletno življenjsko dobo in popolnoma
homogeno distribucijo toplote. Grelni element je
integriran v vulkanski stiskan prah in tudi po letih
delovanja ne spreminja lastnosti. Sunlife Premium
po izklopu zadržuje toploto 25 minut dlje časa v
primerjavi z ostalimi paneli (5 % višji prihranek).

GA

• Zaradi edinstvene konstrukcije zagotavljamo, da IR-paneli
Sunlife Premium izpolnjujejo vse zahteve elektromagnetne
združljivosti in so pod mejami dovoljenega.

IR-paneli Sunlife Premium so primerni za
stanovanja, hišo, apartmaje, vikend hiše,
protokolarne prostore, hotele, pisarne,
vlažne prostore… Uporabimo jih lahko tudi
za ogrevanje prostorov, kjer so živali ali
rastline ali pa za izdelavo domače savne.
Primerni so predvsem za glavno ogrevanje
bivalnih in delovnih prostorov.

A R A N CI

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SOP0300WHI0EU

300

1,3

230

strop/zid

592x592x18

6,5

12 let

SOP0500WHI0EU

500

2,2

230

strop/zid

1000x592x18

11

12 let

SOP0650WHI0EU

650

2,8

230

strop/zid

1490x450x18

13,5

12 let

SOP0700WHI0EU

700

3

230

strop/zid

1192x592x18

14

12 let

SOP0850WHI0EU

850

3,6

230

strop/zid

1192x800x18

16

12 let

SOP1000WHI0EU

1000

4,3

230

strop/zid

1192x850x18

19

12 let

SOP1200WHI0EU

1200

5,2

230

strop/zid

1450x850x18

22

12 let

Specialist za IR-ogrevanje
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Art

Neskončno možnosti, ki grejejo vaš dom
Izbirate lahko iz našega nabora fotografij ali enostavno pošljete vašo najljubšo fotografijo, ki vam jo natisnemo na vaš
IR-grelni panel.

Prostor za vašo
fotografijo

Slika, ki greje dekoracija, ki se popolnoma
ujema z vašim okusom
Nudimo vam edinstveno priložnost: poslikavo grelnih panelov Sunlife Premium in Sky! Izberite najljubši motiv, sliko
ali fotografijo in že kmalu bo v obliki IR-grelnega panela krasila vaš dom.
Grelni paneli idealni za vse, ki želite nekaj posebnega za svoj dom - izbirate lahko med IR-paneli različnih velikosti in
med podanimi motivi iz naše knjižnice ali pa nam posredujete svoj motiv, ki vam ga natisnemo na IR-panel. Tako bodo
vaš dom krasile “slike”, ki grejejo, dekorativni a funkiconalni elementi, ki presegajo vsa pričakovanja. Tovrstni IR-paneli
so primerni za glavno ali dodatno ogrevanje.
Uporabniki zelo radi namestijo omenjene panele v spalnico, hodnik, stopnišče ali kot dodatek v dnevni in otroški sobi.
Lahko so čudovito osebno ali poslovno darilo. Bodite izvirni in se prepustite svoji domišljiji!

16
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Predstavljamo Vam
IR-panele PRESTIGE

Sunlife
GLASS

Glass

IR-panel SUNLIFE GLASS ima sijočo stekleno
površino in zaradi atraktivnega videza predstavlja
vedno bolj popularno izbiro za objekte z dobro
izolacijo. Izbirate lahko med več barvami: steklo v beli,
črni, rdeči in zeleni barvi.

IR-paneli PRESTIGE so
vrhunski paneli za tiste, ki
potrebujejo več kot samo
funkcionalnost.
Primerni so za modernejše
arhitekturne rešitve, za
sodobna stanovanja ali
poslovne prostore.

IR-panel SUNLIFE GLASS lahko uporabljamo
samostojno ali v kombinaciji z drugimi IR-grelnimi
telesi in sistemi ogrevanja. Narejen je iz varnostnega
kaljenega stekla, zato spada v višji cenovni razred.
Njegov videz ostane enak tudi čez desetletja uporabe.
Za IR-panelom je možno namestiti tudi ambientalna
LED svetila, ki bodo pričarala prijetno vzdušje v
prostoru.

Mnenje zadovoljne stranke
»Pri podjetju Ekosen smo naročili meritve in
izračun stroškov, ki nastanejo z IR-ogrevanjem.
Izračuni so bili ugodni. Dogovorili smo se za
nakup in montažo. Naslednje leto smo po
dejanskem izračunu porabe energije ugotovili,
da so bili stroški ogrevanja še nekoliko nižji od
informativnega izračuna. IR-panele in podjetje
Ekosen brez slabe vesti priporočam prijateljem
in tistim, ki se s takim načinom ogrevanja srečajo
prvič.«

Nudimo vam poseben
dekorativni element:
držala za na grelne
panele Glass, na katera
lahko obesite brisače.

Avto hiša Tacer (Radlje ob Dravi)

18
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Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SPGR300

300 W

1,3

230

zid

700x500x12

14

5 let

SPGR500

500 W

2,2

230

zid

900x600x12

22,8

5 let

SPGR700

700 W

3

230

zid

1100x600x12

26,9

5 let

SPGR900

900 W

3,9

230

zid

1200x800x12

37,7

5 let

Specialist za IR-ogrevanje
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Mirror

Sunlife
MIRROR

IR-panel SUNLIFE MIRROR je grelno ogledalo, ki
ima široke možnosti uporabe in se lepo poda v vsak
prostor. Vaša kopalnica bo vedno topla in ogledalo
nikoli zarošeno. Primeren je tudi za garderobo in
hodnik.

Tag

Sunlife
TAG

IR-panel SUNLIFE TAG je grelni panel višjega
cenovnega razreda. Sprednja stran je iz steklene
površine v beli ali črni barvi, na katero lahko pišete ali
rišete z barvnimi flomastri.
Unikaten dizajn IR-grelne table je primeren za kuhinje,
otroške sobe in pisarne. Nanj si lahko napišete dnevna
opravila ali kako drugače popestrite videz panela.

IR-panel SUNLIFE MIRROR lahko uporabljamo
samostojno ali v kombinaciji z drugimi IR-grelnimi
telesi in sistemi ogrevanja. Narejen je iz visoko
kakovostnega varnostnega kaljenega stekla, zato
spada v višji cenovni razred.

Mnenje zadovoljne stranke

Za IR-ogledalom je možno namestiti tudi ambientalna
LED svetila, ki bodo pričarala prijetno vzdušje v
prostoru. Estetski in neopazen način ogrevanja
prostora.

»V letu 2012 sva s partnerko kupila starejši
poslovni prostor. Zaradi daljše neuporabe je bila
notranjost prostorov vlažna, v kotih in vogalih
pa se je pojavljala zidna plesen. Podjetje Ekosen
nama je predstavilo delovanje IR-panelov, ki naju
je prepričalo s prijetnim delovanjem in takojšnjim,
prijetnim občutkom toplote. Prepričal naju je
tudi informativni izračun celotne investicije in
mesečnih stroškov za ogrevanje prostora, ki je
bil za več kot trikrat ugodnejši od drugih oblik
ogrevanja. Po vgraditvi IR-panelov je izgled
prostora čudovit. Temperatura v celotnem
prostoru je enaka, tako pri tleh kot pri stropu. V
prostoru ni več nobenih sledi vlage ali plesni. IR
panele priporočava resnično vsem, ki želijo nekaj
več, kar s takšnim načinom ogrevanja vsekakor
pridobijo.«

Mnenje zadovoljne stranke
»Letni strošek ogrevanja salona v velikosti 60
m² je samo 350 €. IR-grelni paneli ne ustvarjajo
nobenega hrupa in smradu in ni občutka suhega
zraka. Ker so montirani na stropu, izboljšajo
funkcionalnost salona. Tako priporočamo grelne
panele Sunlife vsem, ki želijo prihraniti pri
investiciji in stroških gretja ter obenem občutiti
prijetno toploto.«
Frizerski salon Milena (Radizel)

Optika As (Sevnica)

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

TAGW300B

300

1,3

230

zid

600x600x25

7,3

5 let

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

TAGB300B

300

1,3

230

zid

600x600x25

7,3

5 let

SPM300

300

1,3

230

zid

700x500x8

10,6

5 let

TAGW600B

600

2,6

230

zid

1200x600x25

13,6

5 let

SPM500

500

2,2

230

zid

900x600x8

16,4

5 let

TAGB600B

600

2,6

230

zid

1200x600x25

13,6

5 let

SPM700

700

3

230

zid

1100x600x8

21,2

5 let

TAGW850B

850

3,6

230

zid

1200x800x25

20,2

5 let

SPM900

900

3,9

230

zid

1200x800x8

27,7

5 let

TAGB850B

850

3,6

230

zid

1200x800x25

20,2

5 let
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Predstavljamo Vam
IR-panele PRO
in TERRACE

Sun F

Sunlife
SUN F

IR-panel SUNLIFE SUN F je bele barve in na sprednji
strani delno nazobčan. Je odlična rešitev za prostore,
ki jih je potrebno hitro ogreti.
Primerni so tako za stanovanja in hiše z visokimi
stropi, za stare kraške kamnite hiše in za prostore
z velikimi kvadraturami, kot so poslovni prostori,
industrijske hale, delavnice, telovadnice, dvorane
ter polzaprte terase in balkone. Primerni so tudi za
objekte s slabo izolacijo.

MNENJE ZADOVOLJNE STRANKE

Sunlife IR-paneli PRO in
TERRACE so paneli z višjo
močjo. Pro so namenjeni
objektom, ki imajo višje
stropove in večje volumne
prostorov, kot so poslovni
prostori, industrijske hale,
delavnice, telovadnice
in dvorane. Terrace pa
predstavljajo rešitev
predvsem na področju
zunanjega in tudi notranjega
ogrevanja.

»Za podjetje Ekosen sem se odločil zaradi njihovih
referenc, najdaljše garancije, ki jo ponujajo in hitre
montaže, saj so bili monterji pripravljeni opraviti
delo v nedeljo. Ko sem prvič vključil panele, se
nisem mogel načuditi prijetnosti te toplote.
Kot bi bil nekje na plaži. Enomesečno ogrevanje
z IR-paneli me je stalo 156 €, ob tem pa imam
stalno priključena še 80 in 5 litrska bojlerja. Še
to moram povedati - hiša ni izolirana. Prihranek
preko 100 € v mesecu dni za upokojenca ni malo.
Skratka, zelo sem zadovoljen, Ekosen si lahko
zasluži vso pohvalo - tako z izrednim odzivom,
organizacijo montaže (ti fantje za seboj ne pustijo
nobenih odpadkov in smeti) in zanimanju o počutju
uporabnika še potem. Zelo priporočam.«
Jurij Bizjak (Tržič)

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SF12

1200

5,2

230

strop/zid

1550x150x60

7,2

5 let

SF18

1800

7,8

230

strop/zid

1550x250x60

11,6

5 let

SF24

2400

10,4

230

strop/zid

1550x250x60

11,6

5 let

SF30

3000

13

230

strop/zid

1550x350x60

16

5 let

SF36

3600

15,6

230

strop/zid

1550x350x60

16

5 let

Specialist za IR-ogrevanje
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ONE K+

Varma

Sunlife
ONE K+

Sunlife
VARMA

IR-grelni panel SUNLIFE ONE K+ je panel za pomožno
gretje ali za dodatno gretje v notranjih prostorih.
Posebej primerni so za ogrevanje cerkvenih klopi ali za
ogrevanje blagajniških prostorov v trgovinah...

SUNLIFE VARMA IR-grelna telesa so najbolj primerna
točkovna telesa za zunanjo in notranjo uporabo.
Grejete se točno tam, kjer to potrebujete. So izredno
učinkoviti, saj delujejo s kratkimi infra rdečimi žarki,
torej kot da bi sijalo sonce. Grelniki so tudi odporni na
vlago.

Namestijo se na steno klopi oz. mize ter sedečega
prijetno grejejo. Gre torej za enostavno in ekonomično
rešitev.

Najbolje jih je uporabiti: v tovarnah, industrijskih halah,
v skladiščih, v šotorih, na delovnih mestih, na terasah
gostinskih lokalov, na gradbiščih, v trgovskih objektih,
na tržnicah, v cerkvah, v kleteh, v fitnes centrih, v
garažah, v športnih objektih… Primerni so tudi za
uporabo v vlažnih prostorih.

MNENJE ZADOVOLJNE STRANKE
»Sara Golob ima IR-panele in Wi-Fi regulator IR
Sun ter o svoji izkušnji z IR-ogrevanjem pravi:
“Ker gre za novogradnjo, smo se pred odločitvijo
o vrsti ogrevanja posvetovali z različnimi podjetji,
svetovalci. O IR-ogrevanju podjetja Ekosen sta
nas najbolj prepričali pol manjša investicija kot v
toplotno črpalko in skoraj enaka poraba. Prvo leto
ogrevanja z IR-paneli je bila skupna poraba za 200
m2 okoli 560 evrov.

MNENJE ZADOVOLJNE STRANKE

Prepričala sta nas tudi veliko daljša garancija in
sistem, ki ne potrebuje servisov in vzdrževanja,
kar na dolgi rok zame pomeni še manj stroškov. IRogrevanje bi priporočala vsem, ki želijo enostavno,
zelo prijetno in poceni ogrevanje. Vse podatke o
ogrevanju imam vidne tudi na IRSun aplikaciji na
telefonu, kjer lahko spremljam trenutno porabo in
nastavim želeno temperaturo za vsak prostor, tudi
ko me ni doma.«
Sara Golob, (Ivančna Gorica)

»Ko smo renovirali našo hišo, v 1. nadstropju nismo
imeli nobenega ogrevanja, zato smo iskali sistem,
ki bo najbolj učinkovit in za nas najbolj sprejemljiv.
Čisto slučajno smo se srečali z IR-grelnimi paneli
podjetja Ekosen, kamor sva odšla še istega leta ter
si zmontirala panele. S tem ogrevanjem smo zelo
zadovoljni, temperaturo imamo konstantno in to
je zelo dobro za najini hčerkici. Ker sta še majhni,
se veliko časa zadržujeta na tleh, še posebej
ko jaz kuham se igrata okoli mojih nog in gretje
pravzaprav ogreva ploščice, zato so tla topla.
Nam je IR-ogrevanje super, ker ni suhega zraka,
čisto je in urejeno ter ni prah. Investicija nam je
bila sprejemljiva, saj je bila zelo ugodna. Centralno
ogrevanje na plin bi nas stalo veliko več, pa tudi
mesečni strošek nam je zdaj resnično sprejemljiv,
poleti plačamo manj, pozimi malo več. V Ekosenu
so nas izredno lepo sprejeli, nam vse pojasnili in
zmontirali. Vse pohvale. IR-ogrevanje bi priporočila
vsem, še posebej družinam z malimi otroci.«

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SOK100

100

0,5

230

klop

500x320x30

2,1

5 let

SOK200

200

0,9

230

klop

750x320x30

3,1

5 let

SOK270

270

1,2

230

klop

1000x320x30

3,9

5 let

Šifra

Moč (W)

Jakost (A)

Napetost (V)

Montaža

Dimenzija (mm)

Teža (kg)

Garancija

SOK330

330

1,5

230

klop

1250x320x30

5,4

5 let

VAR2000

2000

230

8,6

strop/zid

420 x 225 x 115

4,4

2 leti

SOK400

400

1,8

230

klop

1500x320x30

6,4

5 let

VAR4000

4000

230

17,3

strop/zid

855 x 225 x 115

7

2 leti
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Željka Lončar Stanković, kemijski tehnik (Ludbreg)

Specialist za IR-ogrevanje

25

IR Sun
WiFi regulator
Do toplega doma s samo enim
klikom preko telefona
IR Sun WiFi regulator vaš IR-ogrevalni sistem
spremeni v najbolj natančen, odziven in udoben
način ogrevanja. S samo enim klikom, preko
aplikacije na pametnih telefonih, omogoča
spremembe nastavitev IR-grelnega sistema - od
doma, iz službe ali oddiha na morju.

IR Sun

Ustvarjen za IR-ogrevanje
Preprost IR Sun WiFi regulator

Preverite, koliko ste prihranili

Regulator IR Sun WiFi je zasnovan za vse generacije.
Uporabniški vmesnik je zelo pregleden in preprost, vse
informacije so prikazane zelo nazorno. Sproti lahko
spremljate, s kakšno močjo deluje vaš IR-ogrevalni
sistem in že z enim pritiskom na zaslon, boste hitro in
enostavno dostopali do naprednih funkcij ogrevanja
ali preverili, koliko energije ste namenili ogrevanju
vašega prostora. Regulator ogrevanja IR Sun WiFi je
tako preprost, da ga boste z veseljem uporabljali!

Z IR Sun WiFi regulatorjem boste zmeraj natančno
vedeli, koliko električne energije ste namenili
ogrevanju. Preverite lahko, koliko energije ste porabili
v preteklem obdobju, in primerjate porabo v različnih
obdobjih.

Nadzorujte ogrevanje v vsakem
trenutku dneva
S svojim pametnim telefonom (Android ali iOS) in
aplikacijo IR Sun WiFi lahko kadarkoli preverite
porabo električne energije za ogrevanje, spremenite
nastavitve ali nastavite želeno temperaturo doma
ali na vikendu. Tako bo vaš dom vedno točno tako
topel, kot boste želeli! Pred uporabo aplikacije se
je potrebno registrirati in se povezati z IR Sun WiFi
regulatorji. Aplikacijo lahko prenesete iz Google Play
& App Store trgovin.

Meri, računa, regulira in prihrani
Način delovanja regulatorja IR Sun WiFi je popolnoma
drugačen od načina delovanja klasičnih termostatov.
Napravi, ki upravlja z ogrevanjem, zaupate v upravljanje
vsaj polovico energije, ki jo porabite v gospodinjstvu. Zato
je pomembno, da je naprava učinkovita, natančna, prijazna
za uporabo in svoje naloge opravlja z odliko. In točno to je
naloga IR Sun WiFi regulatorja, ki jo odlično opravlja.

www.irsun.si

Klasični termostati delujejo na principu histereze, kar
pomeni, da IR-panel, ki je priklopljen na termostat,
deluje s polno močjo (100 %) ali pa je izklopljen.
Regulator IR Sun WiFi pa neprestano spremlja
temperaturno dogajanje v prostoru in zazna odziv
objekta na dovajanje toplote v prostor. V vsakem
trenutku zelo natančno izračuna, koliko toplote je
potrebno dovesti za natančno vzdrževanje želene
temperature prostora. Zato v prostoru ne prihaja
do nihanja temperature, ki je značilno za delovanje
klasičnih termostatov. S takšnim načinom regulacije
boste prihranili energijo, saj prostorov ne boste
ogrevali na višjo temperaturo, kot jo v prostoru želite,
hkrati pa boste dosegli maksimalno udobje ogrevanja.

Najbolj natančen, odziven in udoben
način ogrevanja
Regulator v prostor dovaja točno toliko toplote,
kolikor je potrebno za natančno vzdrževanje želene
temperature, ob delovanju pa pod IR-paneli ni več
občutka močne koncentrirane IR-toplote, saj z
naprednim načinom reguliranja IR-paneli zelo redko
delujejo s polno močjo.
Tako postane vaše ogrevanje enakomerno, kar prinaša
prijetno topel prostor brez značilnih temperaturnih
nihanj. Vaše bivanje bo postalo še bolj udobno.

Ogrevajte na tri načine
Eco: Kadar zapustite svoje prostore nenačrtovano,
izberite način Eco in s tem regulatorju sporočite, da
prostora nekaj časa ne boste uporabljali, regulator pa
bo za vas spustil temperaturo prostora in prihranil pri
porabljeni energiji.
Urnik/Ročno: Prednastavljene urnike vključite z izbiro
Urnika. Če želite svojo temperaturo nastavljati ročno,
izberite ročni način ogrevanja.
Comfort: To funkcijo uporabite, kadar želite enostavno
dvigniti temperaturo vašega prostora za določen čas.
Po pretečenem času, bo regulator prešel v normalni
način delovanja.

Barvni zaslon, občutljiv na dotik
Na dotik občutljiv barvni zaslon z diagonalo 10 cm vam
omogoča zelo preprosto upravljanje regulatorja, hkrati
pa prispeva k modernejšem videzu vašega doma.
Šifra
IRPR641WIFI
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Barva
Črna

Dimenzija (mm)
114 x 80 x 19,55

Garancija
2 leti

Specialist za IR-ogrevanje
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Povečajte
učinkovitost
Vašega ogrevanja

Energetsko varčna
barva Thermosun

Thermosun

Velika zgodba barve v mali posodi
Z uporabo vakuumiziranih keramičnih delcev
(Ceramic Bubbles), velikosti nekaj delcev milimetra,
je inženirjem NASA uspelo, da je Space Shuttle
prenesel temperaturna nihanja več kot 2.000 °C. To
pionirsko odkritje, ki je kljub pospeškom večkratne
zvočne hitrosti trdno ostalo na svoji podlagi, vse do
danes služi kot zaščitni ščit vesoljskega čolnička. V
kombinaciji z ekstremno oprijemljivim vezivom se je
rodila »tekoča keramična plošča«.
Po prilagoditvi za civilno uporabo so termokeramični
premaz nadalje razvijali in obogatili še z drugimi
pomembnimi lastnostmi za uporabo v gradbeništvu in
stanovanjski izgradnji.
Barvi podobna snov je termokeramični premaz oz.
barva, ki danes predstavlja sistem varčevanja z
energijo in dolgotrajno zaščito.

Izboljšani energetski izkoristek
Večkratni nanosi termoizolacijske barve Thermosun
izboljšajo splošni energetski izkoristek vsakega
gradbenega elementa. S sušenjem podlage se izničita
vlaga in plesen v prostoru. Sam gradbeni element s
tem pridobi boljše in dolgoročne izolacijske lastnosti.

Poleti hladneje, pozimi topleje

Premaz / barva
Thermosun
Energetsko varčna barva ima 20 % več votle
termokeramike in zato 20 % večjo moč IR-refleksije
kot sorodni produkti, kar pomeni dodatno varčnost
premaza. V kombinaciji z IR-grelnimi paneli doseže
izjemno moč. Stene so posledično na otip toplejše in
ne črpajo vaše telesne toplote.

Prednosti Thermosun barve v
primerjavi z običajno barvo:
• je energetsko varčna barva,
• na otip je bolj topla in prijetna,
• zniža stroške ogrevanja in hlajenja (do 20 %),
• ima dolgo življenjsko dobo,
• preprečuje nastajanje mikrorazpok,
• odstranjuje vlago,
• preprečuje razvoj plesni,
• je izjemno paroprepustna.

Šifra

Poraba (dva premaza)

Teža (kg)

TR3

11 m²

3,5

TR7

22 m²

7

Tanek, delno keramični nanos termoizolacijske barve
Thermosun omogoča zaradi svoje edinstvene sestave
izredno dober oprijem. Barva preprečuje nastajanje
mikrorazpok in mehurčkov, je odporna na UV sevanje
in proti mnogim škodljivim fizikalnim obremenitvam.
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Zakaj klasično ogrevanje
ni najboljša izbira?
22 °C

26 °C

22 °C

22 °C

22 °C

18 °C

Ogrevanje z
IR-sistemom Ekosen

Ogrevanje z
običajnim sistemom

• Predmeti in stene ostanejo suhe in oddajajo toploto,

• Kroženje zraka povzroča dvigovanje prahu,

• infrardeča toplota deluje pozitivno na počutje,

• temperaturne razlike v prostoru povzročajo prepihe,

• ugodna cena ob nakupu in majhna
poraba energije med delovanjem.

• vlažen zrak kondenzira na stenah, omogoča
rast plesni in povzroča poškodbe sten.

Pri klasičnem
ogrevanju je več
neprijaznih dejstev

Ogrevalni sistemi v večini delujejo po principu
kroženja zraka. Ogrevan zrak se dviguje, ohlajen pa
spušča, pri čemer prihaja do naravnega kroženja zraka.
V prostoru, ki je ogrevan na ta način, je temperatura
zraka višja, izguba vlažnosti zraka je večja in poleg
tega pride do dvigovanja prahu.

• Zrak se izsušuje,

Vse to lahko povzroči suho in onesnaženo ozračje v
prostoru, ki ima negativne posledice na naše zdravje
in počutje. Neprimeren način omilitve omenjenih
negativnih posledic je uporaba ventilatorja. Ne samo,
da poveča dvigovanje prahu in dodatno izgubo zračne
vlažnosti, visoka temperatura naprave lahko delno
spremeni navaden domači prah v saje, ki jih potem
razporedi po prostoru. To pa vsekakor ni prijetno.

• toplota je neenakomerno razporejena v
prostoru (toplota je pod stropom) zaradi
česar zrak kroži in dviguje prah,
• zaradi toplotnih razlik med tlemi in stropom, včasih
celo do 10 °C, imajo mnogi občutek hladnih nog.

Življenska
doba

IR-grelni
sistem Ekosen
Klasično
ogrevanje
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Strošek
ogrevanja

Hitrost
ogrevanja

Udobje

Atraktiven
videz





















Ekosen ima v Sloveniji že na
tisoče zadovoljnih uporabnikov
IR-grelnega sistema Ekosen.
Preberite in oglejte si mnenja uporabnikov IR-grelnega sistema Ekosen na ekosen.si.
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Da, res je. IR-ogrevanje je skoraj vedno najbolj
ekonomično ogrevanje kot glavni vir ogrevanja za
novogradnje in starejše objekte, prihranki pa so lahko
izjemni. Če trenutno ogrevate na elektriko z navadnimi
radiatorji na olje ali utekočinjenim plinom, imate
staro peč na zemeljski plin ali drva ter ne uporabljate
vseh bivalnih površin, potem boste lahko razpolovili
svoj letni račun za ogrevanje. Dokazljivi prihranki
uporabnikov segajo do 70 % prejšnje porabe denarja
za ogrevanje. Če opremljate novogradnjo, so lahko vaši
prihranki še višji, saj lahko prihranite 70 % investicije
vašega ogrevanja in vse vzdrževalne stroške drugih
sistemov. Vse to je možno izračunati.

2. Kako izračunamo predvideno porabo?
IR-panel je vklopljen v povprečju le od 4 do 6 ur na dan,
če je ustrezne velikosti in pravilno lociran.
PRIMER Za klasični termostat: Za stanovanje v
velikosti 60 m² potrebujete za ogrevanje z IR-paneli
približno 4 kW. V tem primeru je izračun porabe: 4
kW x 0,12 €/kWh x 5 ur/dan x 180 dni = 432 € na leto.
V kolikor želite prihraniti dodatnih nekaj deset evrov
na leto, vam priporočamo, da izberete cenejšega
ponudnika električne energije.
PRIMER Za IR Sun WiFi regulator: Z uporabo IR Sun
WiFi regulatorja ogrevanja je poraba še nižja od tiste z
uporabo klasičnega termostata. Za koliko? Poraba je
nižja do 25 %.

3. Kaj omogoča tako učinkovito delovanje IRpanelov, glede na to, da delujejo na elektriko?
Pogosto nas vprašajo ali zavajamo kupce, saj
so kilovati elektrike dražji od kilovatov drugih
energentov. Zaradi drugačnega prenosa toplote
prihaja do popolnoma drugačne dinamike prenosa
toplote in manjših izgub ter s tem manj vklopov
grelnega telesa. To je dejstvo, ki se kaže pri vseh
uporabnikih po celem svetu. Izdelane so tudi
znanstvene študije, ki dokazujejo večjo učinkovitost
IR-ogrevanja pri nadomeščanju toplotnih izgub. Vse
razloge je nemogoče na kratko opisati, saj gre za
zapleteno dogajanje, vendar lahko povzamemo ključne
vzroke:
• Električna energija se skoraj 100 %
pretvori v toploto, ki segreje prostor.
Posledično ni nobenih izgub.
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• Ob zračenju nastane manj izgub, saj se več toplote
shrani v predmetih kot v zraku, zato se ta energija
pri zračenju prostorov izgublja počasneje.
• Sistem je zaradi lokacije izjemno odziven,
kar se pozna predvsem v prehodnem
obdobju ali občasni uporabi prostorov.
• Večji je učinek izolacije zaradi sušenja sten. Dejstvo
je, da vlažni zidovi v nekaterih primerih zmanjšajo
učinek izolacije do 50 %. Kljub temu pa grelni paneli
ne sušijo zraka in s tem omogočajo zdravo bivanje.
• Vsak prostor je individualno krmiljen in v
vsakem porabimo le toliko energije, kot jo
potrebujemo. Vsaka soba prejme točno toliko
energije, kot jo potrebuje, torej brez izgub.

4. Kakšni so vplivi IR-ogrevanja na zdravje?
Brez dvoma ogrevanje z IR-grelnimi paneli zmanjša
količino prahu in mikroorganizmov v zraku zaradi
manjšega kroženja zraka, ki je naravno prisotno pri
navadnih radiatorjih (pri klasičnem konvekcijskem
ogrevanju) in talnem gretju. Pozitivni učinki ogrevanja
z IR-paneli se zato pogosto kažejo:
• v zmanjšanju alergij in bolezni dihal,
• v izboljšanju počutja, o čemer tudi
poročajo uporabniki ogrevanja,
• resne študije kažejo tudi pozitivne
učinke toplote na delovanje celic.
Sicer pa toploto v enaki obliki oddaja vse okoli vas in
tudi vi. Podrgnite si dlani in jih približajte, to je toplota,
ki je enaka toploti, ki jo oddajajo grelni paneli. Vplivi na
celice, ki prejmejo toploto, so po znanstveni literaturi
izjemno pozitivni, obstajajo tudi uradno priznane
in uporabljane toplotne terapije. IR-ogrevanje se
uporablja tudi v inkubatorjih za dojenčke, in pa seveda
v savnah – ki jih priporoča veliko strokovnjakov.

5. Kdo jamči, da ni škodljivih učinkov in kje so
dokazi za pozitivne učinke?
Na spletni strani ekosen.si so povezave do virov o IRtoploti in učinkih na organizem. Uradno mednarodno
telo za zaščito pred neionizirajočimi sevanji pojasnjuje,
da dolgovalovno toplotno valovanje ne predstavlja
nobenih praktičnih skrbi glede vpliva na zdravje (www.
icnirp.org).
Iz resnih znanstvenih študij in uradnih mnenj
lahko razberemo, da gre za k večjemu pozitivne
učinke, ki pa jih mi zavestno ne poudarjamo, ker
prodajamo predvsem varčno in učinkovito ogrevanje,

zdravljenje in morebitne terapije pa prepuščamo
medicini. Meritve so bile izvedene tudi pri Inštitutu
za neionizirna sevanja (INIS - www.inis.si) ki je kot
neodvisna in nevladna organizacija registrirana za
raziskave in razvoj na interdisciplinarnem področju
problematike neionizirnih elektromagnetnih sevanj.

6. Ali IR-grelni paneli lahko dovolj grejejo in
ogrejejo?
Seveda. IR-paneli brez težav ogrejejo prostore tudi pri
zelo nizkih zunanjih temperaturah, zato so brez dvoma
primerni za glavno ogrevanje, pa tudi za dogrevanje.
Z gotovostjo lahko trdimo, da pri IR-ogrevanju
dosegamo bolj ugodne temperature v prostoru, in
to z manjšo porabo energije kot pri konvekcijskem
načinu ogrevanja. Večina ljudi verjame, da je občutek
toplote odvisen od toplote zraka, kar je napačno, saj
je toplotno udobje odvisno od vrste faktorjev. Med
njimi sta ključna povprečna temperatura okolice in
prisotnost vetra. Primer: Smučarji in gorski plezalci
ne zmrznejo niti v primeru, ko so obkoljeni z mrzlim in
hladnim zrakom. Razlog za to je, da so zaviti v toplotne
IR-valove, ki izhajajo naravnost od sonca (sončna
toplota) in okolja, ki je sposobno te žarke učinkovito
reflektirati (sneg, kamen, zemlja...). Torej z gotovostjo
lahko trdimo, da z IR-ogrevanjem lahko ustvarimo
popolno toplotno ugodje, torej pravilno temperaturo
zraka in okolice, ne glede na zahtevnost razmer.

7. Ali nam je z IR-ogrevanjem pod mizo hladno?
Ne, nikakor. Pod mizo nikakor ni hladno, saj se
infrardeča toplota odbija od vseh predmetov
in posledično ogreje cel prostor, kar potrjujejo
uporabniki IR-ogrevanja.
Vemo, da je pod mizo hladno pri konvekcijskem načinu
ogrevanja, saj se topel zrak dviga proti stropu, pri
tleh pa ostane hladno, pri IR-ogrevanju pa je toplota
enakomerno razporejena po celotnem prostoru, torej
tudi pod mizo.

8. V čem se IR-grelni sistem EKOSEN razlikuje
od drugih sistemov IR-ogrevanja?
Obstaja več vrst in proizvajalcev IR-grelnih teles. Med
njimi obstajajo oblikovne in tehnološke razlike, pa
tudi razlike v kakovosti, iz katerih izhajajo odstopanja
v življenjski dobi, varnosti, namenu uporabnosti in
učinkovitosti izdelkov. Prodajalci pogosto navajajo
eksotične novosti, ki so navadno samo teoretične
izboljšave že znanih rešitev, medtem ko zanemarjajo

osnovno: življenjsko dobo, varnost, preizkušenost in
videz.
IR-grelni paneli so prva slovenska blagovna
znamka IR-ogrevanja, ki je nastala v sodelovanju z
vodilnimi proizvajalci IR-grelnih panelov na svetu.
Če povzamemo – edinstveni IR Sun WiFi regulator,
ki grelni sistem spremeni v najbolj udobnega in
natančnega, IR-paneli Sunlife in preverjeni električarji
monterji, zaokrožajo IR-grelni sistem Ekosen.

9. Kolikšna je investicija v IR-grelni sistem
EKOSEN?
Razpon cen je širok. Odvisen je od velikosti prostorov,
toplotnih izgub, števila IR panelov in regulatorjev ter
cenovnega razreda IR panelov. Investicija v Ekosen
grelni sistem na ključ znaša med 25 in 55 EUR/m².
Ker gre za dolgoročno investicijo, vam za zagotovitev
optimalnih izračunov in visoke kakovosti storitev
nudimo brezplačen ogled objekta.

10. Zakaj klasično ogrevanje ni najboljša izbira?
Pri klasičnem ogrevanju je več neprijaznih dejstev:
• zrak se izsušuje,
• kroženje zraka povzroča dvigovanje prahu,
• toplota je neenakomerno razporejena v
prostoru (toplota je pod stropom),
• zaradi toplotnih razlik med tlemi in stropom, včasih
celo do 10 °C, imajo mnogi občutek hladnih nog.
Ogrevalni sistemi v večini delujejo po principu
kroženja zraka. Ogrevan zrak se dviguje, ohlajen pa
se spušča, pri čemer prihaja do naravnega kroženja
zraka. V prostoru, ki je ogrevan na ta način, je
temperatura zraka višja, izguba vlažnosti zraka je
večja in poleg tega pride do dvigovanja prahu. Vse to
lahko povzroči suho in onesnaženo ozračje v prostoru,
ki ima negativne posledice na naše zdravje in počutje.
Neprimeren način omilitve omenjenih negativnih
posledic je uporaba ventilatorja. Ne samo, da poveča
dvigovanje prahu in dodatno suši zrak, visoka
temperatura naprave lahko delno spremeni navaden
domači prah v saje, ki jih potem razporedi po prostoru.
To pa vsekakor ni prijetno.

11. Zakaj je učinkovitost IR-panelov večja, če so
montirani na stropu in ne na steni?
V primeru, da so IR-paneli montirani na stenah, so
stroški ogrevanja lahko višji. Zato je pred odločitvijo
potreben posvet s specialistom za IR-ogrevanje, ki
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Najpogostejša vprašanja

Najpogostejša vprašanja

1. Ali je ogrevanje z IR-paneli res najbolj
ekonomično?

Najpogostejša vprašanja

svetuje idealno postavitev IR-panelov. Razdalja med
nasprotnimi stenami je navadno daljša od 3 m, razdalja
med stropom in tlemi pa je približno 2,5 m. Zunanje
stene imajo pogosto večji toplotni tok kot tla, zato se
infrardeča toplota z manjšimi izgubami akumulira na
tleh.
Če je panel na stropu, to ne pomeni, da gre vsa
energija v tla, saj se toplota razprši po celem prostoru
enako, kot svetloba pri prižgani luči. Vpijejo jo
predmeti in stene, tako da je temperatura čim bolj
enakomerna. Na koncu deluje cel prostor udobno kot
nizkotemperaturni radiator.
V določenih primerih pa je bolj ekonomična zidna
namestitev panelov. Na stene IR-panel montiramo
predvsem na stopnišču, hodniku ali kot dodatek v sobi.

12. Kako niha poraba električne energije ob
ogrevanju z IR-paneli?
Že pred leti so testiranja pokazala, da so prihranki
z IR-ogrevanjem v prehodnem obdobju cca. 60 %, v
Sloveniji pa celo 70 %. V glavni sezoni so prihranki
30 %, za Slovenijo je podatek cca. 35 %. V povprečju
so tako prihranki z IR-ogrevanjem med 50 % in
60 %. Raziskave so izvedli na Tehnični univerzi
Kaiserslautern v Nemčiji. Poleg tega moramo
upoštevati, da je poraba električne energije pozimi
med 10 € in 20 € višja, saj nam pozimi dlje časa
gorijo luči, več časa preživimo pri računalniku, pred
televizorjem in celo več časa porabimo za kuho.

13. Ali izvajate montažo IR-panelov?
Seveda, saj pri ogrevanju z IR-paneli SUNLIFE v
podjetju Ekosen uredimo od svetovanja preko nakupa
do montaže. Standardi, ki smo si jih zastavili v podjetju
Ekosen, zagotavljajo kakovostne usluge v vseh fazah
poslovanja. Reference, ki jih ima podjetje Ekosen v
Sloveniji, so trenutno daleč pred ostalo konkurenco.
Podjetje Ekosen tako zagotavlja celovito storitev, od
strokovnega svetovanja do prodaje in kakovostne
montaže in pa seveda celotno poprodajno svetovanje.
Montažo izvajajo profesionalno usposobljeni monterji.

Na voljo imajo najboljša orodja in vgradne materiale.
S tem se naročnik izogne nepotrebnemu stresu pri
izvedbi in trajanju montaže. Naši monterji za seboj
pustijo urejeno okolje in objekt postavijo v prvotno
stanje.

14. Ali z IR-paneli lahko ogrevamo sanitarno
vodo?
Ne. Za ogrevanje vode priporočamo bojler oz. grelnik
vode OGB SMART proizvajalca Gorenje, ki velja za
izredno varčni grelnik sanitarne vode.

15. Zakaj energetsko varčni premaz oz. barvo
THERMOSUN ponujate skupaj z IR-paneli
SUNLIFE?
Premaz oz. barva Thermosun odlično dopolnjuje
delovanje IR-panelov Sunlife. THERMOSUN je
poseben termokeramični premaz, ki se po kakovosti
uvršča v sam vrh ponudbe. Narejen je z namenom,
da pomaga dodatno izkoristiti naravno IR-toploto in
zato pri IR-ogrevanju dosega še boljše rezultate ter
obratno. Zakaj torej Thermosun barva:
• toplotno udobje se s pomočjo barve
občutno izboljša, saj neprijeten občutek
mrzlih sten postane preteklost,

Primerjava
ogrevanja
Izračun prihranka je informativne narave
in upošteva vse stroške: servisov, menjave
sestavnih delov, obnove in ogrevanja.
Pri kombinaciji IR-grelnega sistema s sončno
elektrarno smo pri končnem izračunu upoštevali
proizvedeno elektriko v 1 letu/900 EUR.
Primerjava je narejena na podlagi podatkov za
novogradnjo z odlično izolacijo (C1) v velikosti 130 m².
V kolikor pri ogrevanju na drva ali pelete upoštevamo
še čas dela in skrbi, se slednji realno splačajo najmanj.

Sistem za ogrevanje
Peč na kurilno olje s talnim ogrevanjem

10.360

890

3 leta

23.810

• posledično so stroški ogrevanja takoj nižji.

Centralna peč na pelete
s talnim ogrevanjem

10.850

660

3 leta

20.650

Centralna peč na elektriko
s talnim ogrevanjem

7.940

780

3 leta

19.640

Toplotna črpalka (zemlja/voda)
s talnim ogrevanjem

14.360

290

5 let

18.710

Peč na zemeljski plin s talnim ogrevanjem

9.450

590

3 leta

18.300

Centralna peč na drva z radiatorji

9.980

530

3 leta

17.930

Toplotna črpalka (zrak/voda) s talnim
ogrevanjem

11.920

390

5 let

17.770

5.650

440

12 let

12.280

14.850

540

12 let

10.360

16. Kako poteka nakup?
Preprosto. Z nami stopite v stik, kjer se boste s
specialistom dogovorili za termin in nam podali
osnovne informacije. Za izdelavo ponudbe se lahko
naročite po telefonu, e-pošti ali v prodajnih salonih
Ekosen. Po ogledu in odločitvi o nakupu se dogovorite
za montažo.

17. Kakšna je garancija?
Garancija je odvisna od izdelka. Na naše najboljše
IR-grelne panele nudimo kar 12 letno garancijo z
možnostjo podaljšanja na 20 let.

(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart grelnik
vode)

IR-grelni sistem + sončna elektrarna 7 kw

(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart grelnik
vode)

www.ekosen.si

Naložba, poraba,
vzdrževanje
(v 15 letih) v EUR

• temperature na regulatorju/termostatu
posledično ni potrebno več zviševati,

IR-grelni sistem
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Okvirna naložba Okvirna letna poraba
Garancija
na ključ v EUR z vzdrževanjem v EUR
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Izkušnja je najboljša učiteljica

V Zdravstvenem domu
Lenart zadovoljni
že vrsto let

Mama in hči se vsaka v svoji hiši
grejeta z IR-grelnimi paneli

IR-ogrevanje je med uporabniki v vzponu. Razlogi so najmanj trije. Investicija
je med najmanjšimi, to ogrevanje je zelo udobno in ne zahteva praktično
nobenega vzdrževanja.
Prvenstveno je namenjeno glavnemu ogrevanju, lahko pa ga uporabite tudi
za dogrevanje nekaterih prostorov. V Zdravstvenem domu Lenart je stalnica
že od leta 2012, z njim pa so zelo zadovoljni, nam je v pogovoru med drugim
zaupal direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef Kramberger, dr. med. spec.

Dr. Kramberger, zakaj ste se v
Zdravstvenem domu Lenart
odločili za ogrevanje z IR-paneli?
»Za prva IR-panela smo se odločili,
ker smo imeli težave s siceršnjim
ogrevanjem. Nikoli nismo dosegli
sobne temperature več kot 16 °C.
S prednostjo ogrevanja z IR-paneli
nas je seznanil naš pooblaščeni
varnostni inženir. Prvotno vodilo je
bilo s čim nižjimi vhodnimi stroški
iztržiti čim več. To se nam je z
namestitvijo IR-panelov izpolnilo.«

Kakšen je občutek zaposlenih in
paciantov v prostorih, ogrevanih
z IR-paneli?
»Občutek bivanja v prostoru,
ogrevanem z IR-paneli, je izjemno
prijeten. Vsi predmeti imajo enako
temperaturo, pri tleh ni hladneje
kot višje, tla dajejo občutek talnega
ogrevanja. Mirno se lahko giblješ po
prostoru bos. Kasneje smo IR-panele
namestili še v ordinaciji za ženske,
v ordinaciji za otroke in šolarje ter v
eni od splošnih ambulant.«

Zakaj menite, da so bili IR-paneli
prava izbira za Vas?
»Z IR-paneli prihranimo več kot
60 % pri stroških za ogrevanje, v
času, ko ni kurilne sezone in je zunaj
hladno, z njimi ogrevamo prostore.
Pomislite, kakšna dodana vrednost
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je to v ambulanti za otroke. V eni
od ambulant smo imeli težave s
plesnijo. Z namestitvijo IR-panelov
smo rešili tudi to. Stene se pri
ogrevanju z IR-paneli sušijo, to pa
pomeni tudi boljšo izolativnost in
prihranek pri porabi energije za
ogrevanje. V eni od ordinacij smo
tako rešili tudi težavo z dotrajanim
starim načinom ogrevanja, kar bi
sicer zahtevalo velik poseg v več
prostorov, ki so v uporabi tako rekoč
24 ur na dan 365 dni na leto.«

Je kakšna razlika med IR- in
prejšnjim načinom ogrevanja?
»Razlika je neverjetna, najboljši
odgovor na tako vprašanje je:
»Pridite in občutite!« Predmeti
v prostoru so vsi enako topli, to
nam daje občutek naravne toplote,
med tlemi in stropom ni zaznavne
temperaturne razlike. V prostoru
tudi ni vonja po vlagi, ker je ni in ni
plesni na zidu.«

Kje ste kupili panele in ali ste s
prodajalcem zadovoljni?
»IR-panele smo kupili v podjetju
EKOSEN. S prodajalcem in izvajalci
smo zelo zadovoljni. Odnos
vseh zaposlenih do stranke je
profesionalen. Naša dejavnost
je specifična in ne moremo kar
zapreti ordinacije. Zato smo se o

montaži dogovorili za vsak prostor
individualno. Tudi to je velika dodana
vrednost.«

Znano je, da je IR-ogrevanje
dovolj poceni. Kolikšni so pa vaši
stroški?
»Naši stroški so se znižali za
vrednost, ki jo je podjetje EKOSEN
predstavilo v začetnih pogovorih in
ponudbi. In še nekaj, EKOSEN gre s
tehnologijo močno naprej. V enem
od naših prostorov so zamenjali IRpanela prve generacije za IR-panela
zadnje generacije. Tudi to marsikaj
pove.«

Bi IR-panele Sunlife priporočali
tudi drugim?
»Seveda. Naš način ogrevanja z
veseljem pokažemo vsem, ki jih to
zanima, posameznikom, institucijam,
zasebnim šolam, nenazadnje so se
zanj odločili tudi nekateri člani moje
ožje in širše družine. Predvsem pa ga
priporočam vsem, ki ne želite pred
kurilno sezono in po njej »zmrzovati«
v hladni in vlažni kopalnici.«

V velikih družinskih hišah pri nas si
v pritličju praviloma dom organizira
starejša generacija, v nadstropju
pa mlajša. Medgeneracijska pomoč
je dobrodošla, vendar sobivanje
pod eno streho pogosto prinaša
izzive. V oddaji Ambienti so našli
precej neznačilen in uspešen način
sobivanja dveh generacij. In ne
samo to – mama in hči sta izbrali
ogrevanje z IR-paneli.
Anka in Martina, mati in hči, obe
pediatrinji, sta se odločili zgraditi
svoji hiši druga ob drugi na območju
Radencev. Zdaj živita vsaka svoje
življenje, ena v marelični, druga v
rumeni hiši, kljub temu pa vsak dan
skupaj skuhata kosilo in popijeta
kavo, medtem ko vnukinja Tara
babico obišče celo večkrat na dan.

In kako sta se odločili za
ogrevanje z IR-paneli?
Sprva sta načrtovali ogrevanje s
talnim gretjem oziroma toplotno
črpalko, z investicijo približno 12.000
evrov. A mama Anka, ki rada bere in
je zelo dovzetna za novosti, je našla
in raziskala ogrevanje z infrardečimi
paneli. Zato sta za ogrevanje
obeh hiš izbrali grelne panele IR,
s katerimi so vse članice izredno
zadovoljne.

Ali je IR-toplota podobna toploti
iz inkubatorjev za prezgodaj
rojene otroke?
»Da, podobna je,« pravi Anka,
ob tem pa Martina dodaja: »IRtoploto oddajajo vsa telesa, ki so
ogreta, saj to ni nič nenavadnega.

IR-paneli so na stropu, toplota je
čudovita, razporejena po vsem
prostoru,« pove Anka, »ogrevanje
pa se vključuje samo, tako da z
nastavitvami nimamo dodatnega
dela.«

Pri katerem ponudniku sta
izbrali sistem IR-ogrevanja?
Grelne panele sta naročili pri
podjetju Ekosen, ki jima je poleg
montaže panelov zagotovilo
še dodatne visokotehnološke
rešitve: stene so premazali s
termokeramičnim premazom
Thermosun, ki izboljšuje energijski
izkoristek, stene ohranja dalj
časa tople, hkrati pa preprečuje
nastajanje plesni ter regulatorje
IR Sun, ki ves čas skrbijo za
enakomerno ogrevanje.

Že imate izkušnje z IR-ogrevanjem?
Pridružite se skupini na facebooku:
UPORABNIKI IR OGREVANJA Izkušnje in podajte svoje menje ali
izkušnjo s tovrstnim ogrevanjem!

Specialist za IR-ogrevanje
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Tašče ne zebe več v noge
kable in vrtati v strop. Kako
dolgo je trajala montaža in
koliko je bilo vrtanja?

Aleš Skrbinšek z ženo, sinom
in taščo živi v dvostanovanjski
hiši v Malečniku. Zaradi visokih
stroškov ogrevanja in dotrajanega
centralnega ogrevalnega sistema
– radiatorji in cevi so bili stari že
več kot 30 let, tudi peč na olje
ni bila več v zavidljivi kondiciji,
stroški ogrevanja so znašali
okrog 2200 evrov na sezono – so
se pred štirimi leti odločili za
spremembo. Hišo so nameravali
izolirati, še prej so hoteli zamenjati
ogrevalni sistem. Skrbinšek, ki
je po izobrazbi elektrotehnik in
diplomirani ekonomist, je skupaj z
družino pretehtal različne možnosti
in ponudbe na trgu. Ker imajo
doma kaminsko peč za dopolnilno
ogrevanje, so v ožji izbor za osnovno
ogrevanje uvrstili toplotno črpalko,
klimatske naprave in IR-panele.
Naposled so izbrali IR-grelne panele.

Zakaj ste se odločili za menjavo
ogrevalnega sistema?
»Razlogov je bilo več. Prvi je bil
ta, da smo imeli v hiši že zelo
dotrajan centralni ogrevalni sistem,
star 30 let. Nastopil je čas, da ga
zamenjamo - ne le peči, temveč
tudi radiatorje in cevi. Drugi razlog
je ekonomičnost – iskali smo
rešitev, ki bi prinesla nižje stroške
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ogrevanja. Ker imamo v hiši že več
let kaminsko peč, ki ogreva dnevno
sobo in sosednje prostore, smo si
želeli, da bi nam osnovno ogrevanje
zagotovilo udobje. Nekaj časa smo
kolebali med toplotno črpalko, za
katero so strokovnjaki zagotavljali,
da je najbolj ekonomična, med
klimatskimi napravami, ki bi jih lahko
poleti uporabljali tudi za hlajenje, in
IR-paneli, ki so bili takrat pri nas še
precej nepoznani.«

Kdaj se je jeziček na tehtnici
prevesil na stran IR-panelov?
»Paneli so me pritegnili, ker rad
sledim novostim. Priznam, da je
bila privlačna tudi njihova cena. Za
IR-panele, ki jih imamo umeščene v
enajstih prostorih hiše, smo odšteli
4200 evrov. V to ceno je zajeta tudi
strokovna montaža.

»V naši dvostanovanjski hiši je bila
montaža končana v dveh dneh.
Posegi v prostor so bili minimalni
– v pritličju je bilo treba v stropu
narediti utore za kable, ki dovajajo
električni tok do panelov. V zgornjem
nadstropju pa so kabli speljani
na podstrešju, v tleh podstrešja
oziroma strop stanovanja pa
so zvrtane luknje, skozi katere
se monterji potegnili kabel za
priključitev IR-panelov. Tako ni bilo
veliko vrtanja in umazanije. Moram
pa poudariti, da četudi je montaža
na videz enostavna in imam precej
znanja s področja elektrotehnike,
sem delo prepustil strokovno
usposobljenemu monterju z
licenco, ki je poskrbel za optimalno
namestitev panelov v prostorih.
Tako smo pridobili tudi dvanajst
let garancije na IR-grelne panele in
montažo.«

Ste pred montažo IR-panelov
morali zamenjati električne
vodnike ali varovalke?
»Pri nas ne, pri starejših objektih pa
je po besedah monterja ponekod
treba obnoviti električno napeljavo.«

Kaj ste naredili z radiatorji in
staro pečjo na olje?

Če bi takrat izbrali toplotno črpalko,
bi morali najprej zamenjati stari
toplovodni sistem ogrevanja.
Izračunali smo, da bi nakup toplotne
črpalke skupaj s cevmi in radiatorji
znašal med 12.000 in 14.000 evrov.«

»Stari sistem smo odmontirali
in prodali za slabih 500 evrov. Ko
smo odstranili radiatorje, smo v
hiši pridobili nekaj prostora. Pa še
kurilnica, v kateri ni več peči, se
je prelevila v dragoceni shrambni
prostor.«

Vse panele imate pritrjene
na stropu. Ker tam običajno
nimamo že vnaprej pripravljenih
kablov, je bilo treba napeljati

Topla tla, stene in ljudje
Če primerjate počutje v hiši
zdaj, ko se ogrevate z IR-paneli,

ZGORAJ Aleš Skrbinšek uporablja
IR-panele že vrsto let in pravi, da
je temperatura v prostorih zelo
izenačena na višini in pri tleh. Zato je
počutje veliko prijetnejše.

in prej, ko ste hišo ogrevali
z radiatorji, opazite kakšno
razliko?
»Dokler smo se ogrevali s centralnim
sistemom na olje, je pri tleh bilo
vseskozi hladno, saj se je topli zrak
dvigoval. Taščo, ki biva v pritličju, je
pozimi vedno zeblo v noge. Zdaj s
tem nima več težav.
Mi, ki bivamo v nadstropju, pa
pozimi hodimo po stanovanju celo
brez copat. Tako prijetno toplo
je. Temperatura v prostoru, ki ga
ogrevajo IR-paneli, je zelo izenačena
na višini in pri tleh. To pa zato, ker
panel ne ogreva zraka, temveč
ogreje stene, tla in predmete, tudi
ljudi v prostoru. Zanimivo je, da
je občutek topline zdaj drugačen.
Če smo imeli pri ogrevanju na olje
termostat nastavljen na 21 °C, bi
nas zeblo, medtem ko nam je pri
21 °C z IR-ogrevanjem toplo, kot
če bi pri klasičnem ogrevanju imeli
termostat, naravnan na 1,5 do 2 °C
več.
Razlike so opazne tudi pri zračenju.
Ko zračimo z odpiranjem oken, je v
hiši po nekajminutni izmenjavi zraka
takoj spet toplo, saj stene in tla še
naprej oddajajo toploto. Ko smo
imeli centralno ogrevanje na olje, je
segreti zrak med zračenjem ušel iz
prostora in je trajalo kar nekaj časa,
da se je znova segrel.«

Pa čutite kdaj glavobol zaradi
IR-sevanja?

Konkretni prihranki

»Počutje v stanovanju je
približno takšno, kot bi Vas božali
spomladanski sončnimi žarki... Vi
se smejite, ampak je res. Najbrž
veste, da so tudi v porodnišnicah
inkubatorji za novorojenčke
opremljeni z infrardečimi sistemi
ogrevanja, ta spekter valovanja
deluje spodbudno na zdravje.
Glavoboli bi se lahko pojavili, če bi
bila moč panelov premajhna in bi
bili ti ves čas vklopljeni. Ustrezno
dimenzionirani paneli se dovolj
pogosto izklapljajo – pri nas so v
ogrevalni sezoni v 24 urah vklopljeni
le štiri do šest ur na dan. Močnejši
IR-panel imamo v kopalnici, da se
prostor hitreje in bolje segreje.«

Omenili ste prihranke.
Imate zdaj manj stroškov z
ogrevanjem?

Če nisi košarkar...
Se lahko z dotikom panela
opečemo?
»Paneli so pri nas na stropu, in
če nisi ravno slovenski košarkar,
so previsoko, da bi se jih lahko
dotaknil. Kolikor vem, se z novim
regulatorjem temperatura panela
med delovanjem giblje med 38
in 68 stopinjami Celzija. Tako ni
nevarnosti, da bi se opekli.«

Ali čez noč panele izklopite?
»Tudi to smo že poskušali, a smo
ugotovili, da prihranimo več in se
prijetneje počutimo, če vzdržujemo
približno enako temperaturo ponoči
in čez dan. Mi imamo temperaturo
v bivalnih prostorih naravnano
na 21 °C ali največ 21,5 °C, čez noč
pa 1,5 °C manj. Po naših izkušnjah
je takšna razlika med dnevno in
nočno temperaturo najboljša. Naj
izpostavim, da je panel v vsakem
prostoru individualno krmiljen, kar
zvišuje kakovost bivanja in v vsakem
prostoru porabimo le toliko energije,
kot je potrebujemo.«

»Dokler smo hišo ogrevali s
centralnim sistemom na olje, smo,
čeprav smo redno kurili tudi v
kaminski peči, v sezoni porabili za
2200 evrov kurilnega olja. Odkar
imamo IR-panele, so bili prvo leto,
ko še nismo izolirali fasade, stroški
elektrike za ogrevanje okoli 1100
evrov, seveda ob uporabi kaminske
peči. Odkar je izoliran stavbni ovoj,
so stroški ogrevanja z IR-paneli
650 evrov. Če ne bi občasno zakurili
v kaminski peči, bi bila poraba
električne energije za ogrevanje med
800 in 850 evri.«

Kaj pa stroški vzdrževanja?
“Ni vzdrževanja, kajti paneli
nimajo gibljivih delov, ni nobenega
podmazovanja, čiščenja saj ali kaj
podobnega. Prav tako zaradi panelov
nimamo stroškov za kotlovnico ali
dimnikarja. Prednost je tudi ta, da
odkar imamo IR-panele, na stenah ni
več vlage. IR-žarki namreč ogrejejo
stene in posušijo vlago v njih, a to
ne pomeni, da sušijo zrak – ta je zdaj
v ogrevalni sezoni bolj prijeten za
dihanje kot prej, ko smo ogrevali z
radiatorji.«

ZGORAJ Prednost IR-panelov je, da
so skoraj neopazni, saj so ploski in
se zlijejo s stropom. Ne zavzamejo
dragocenega prostora tako kot
radiatorji pri tleh, prav tako jih ni
treba vzdrževati.
Specialist za IR-ogrevanje
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Toplo ugodje brez debelih copat
Valerija in Sandy Mulec sta pred
leti podedovala 30 let staro hišo v
Selcah, vasici blizu Lenarta. Odločila
sta se za energijsko prenovo
potratne stavbe, hitro pa sta se
srečala tudi z vprašanjem, kako jo
bosta ogrevala.
Prikupna hiša, v kateri živita Sandy
in Valerija s tremi šoloobveznimi
sinovi, stoji v precej gozdnatem
predelu Slovenskih goric, a čeprav
sta obdana z lesom, o kaminu nista
razmišljala, saj, kot pravita, nista
lastnika gozda. Sta pa ob začetku
prenove kolebala med tem, ali
naj izbereta toplotno črpalko ali
infrardeče IR-panele. Ker hiša
meri 330 kvadratnih metrov, sta
si vzela čas za tehten premislek in
preračunavanje.

Naložba v samooskrbo
»Za našo hišo bi potrebovali 16-kilovatno toplotno črpalko, za katero bi
pred časom odšteli približno 12.000 evrov. Če k temu prištejemo še vso
dodatno inštalacijo za talno ogrevanje in vse, kar spada zraven, bi strošek
znašal približno 22.000 evrov,« pripoveduje Sandi. Zato sta skupaj z
Valerijo poizvedela še, koliko bi stali IR-paneli. Prav tako sta se pozanimala,
kako deluje tovrstno ogrevanje, nato pa povabila domov strokovnjaka,
ki je najprej izmeril toplotne izgube in ocenil, kolikšna moč IR-panelov je
potrebna v vsakem prostoru.

Za regulacijo toplote z
IR-paneli zakonca Mulec
uporabljata napredni
IR Sun regulator
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»Za IR-ogrevanje sva se odločila, ker se nama je cena zdela zelo
sprejemljiva. V hiši imamo danes 18 IR-panelov, zanje pa smo plačali
približno 8000 evrov. Tako nama je ostalo kar nekaj denarja, ki bi ga
namenila za toplotno črpalko, zato sva za razliko kupila 11-kilovatno sončno
elektrarno, ki so jo namestili na streho.« Po Sandyjevih besedah sončna
elektrarna proizvede toliko električne energije, da je imajo dovolj za
stroške ogrevanja – pa še za gospodinjstvo je ostane dovolj. Tako da so zdaj
praktično energijsko samooskrbni.

Nova napeljava v stari hiši
Ko sta se odločila, kako bo ogrevana
hiša, sta lastnika začela temeljito
obnovo stavbe. »Znotraj smo
odstranili omete, in sicer za okrog
900 kvadratov. Tudi stare estrihe
smo odstranili. Na novo smo
potegnili celotno elektroinštalacijo,
vodno napeljavo, odvode.« Ker jih je
pred tem doma obiskal strokovnjak
za IR-panele, je lastnik hiše natančno
vedel, kje bodo umeščeni in kje je
treba potegniti električne kable.
Zato ni bilo nobenega poznejšega
»štemanja«.

Zadovoljni z nizko porabo
V eni izmed zim so v vsej ogrevalni
sezoni, ko je temperatura nekajkrat
dosegla tudi minus 20 stopinj
Celzija, z ogrevanjem z IR-paneli
porabili za okrog 1400 evrov
električne energije. Jeseni 2018 so
hišo še izolirali in uredili fasado,
od takrat je poraba še veliko
manjša. Lastnik pojasnjuje: »Pod
streho smo položili 30 centimetrov
kamene volne in dvakrat podeskani
zračni most. Fasado smo izolirali
z 20 centimetri stiroporja. Hišo

ogrevamo na 24 stopinj Celzija.
Novembra smo porabili za 86 evrov
elektrike, decembra pa za 92. Če se
bo takšno vreme nadaljevalo, bomo
za ogrevanje v celotni kurilni sezoni
porabili dobrih 500 evrov.«

Manj prahu, več zadovoljstva
Sandy je zadovoljen z IR-paneli
zlasti zaradi prihrankov, medtem
ko Valerija opaža prednosti še v
številnih detajlih, ki so pomembni za
vsakdanje življenje. Eden od njih je
denimo, da jim ni treba nositi debelih
copat, saj IR-paneli segrevajo tla,
stene in predmete v prostoru, ti pa
nato toploto oddajajo prostor. Zato
jih preprosto ne zebe več. Lastnica
izkušnje primerja z radiatorskim
ogrevanjem; opaža, da odkar
uporabljajo IR-ogrevanje, nimajo več
težav s suhim zrakom. Tudi prahu je
manj kot pri radiatorskem ogrevanju.
»V režah radiatorja se je vselej
nabiral prah, ki ga je bilo sčasoma
težko očistiti, medtem ko pri IRpanelih, ki so umeščeni na strop,
težav s prahom preprosto ni. Tudi
čiščenje skorajda ni potrebno, le tu
in tam jih obrišem z vlažno krpo,«

zatrjuje Valerija.
Se je pa sinovom nedavno pripetilo,
da so med igro popršili IR-panel
s čistilom in so na površini ostali
madeži. »Potem smo panel
preprosto prebarvali s termobarvo
in spet je videti kot nov.«

Kaj pa zdravje?
Zanimalo nas je, ali kdaj pod IRpaneli čutijo kakšno neprijetno
sevanje. Zakonca poudarjata, da
sta se pozanimala tudi o tem, in
ugotovila, da je infrardeča toplota
blagodejna za človeka. Navsezadnje
tudi inkubatorji, v katere v
porodnišnici položijo novorojenčke,
vzdržujejo do zdravja prijazno
toploto prav z IR-valovanjem.
»Najmlajši sin je prej vedno bolehal
za bronhitisom, ko pa smo se
prejšnjo zimo vselili v prenovljeno
hišo, so bili vsi trije vso zimo zdravi.
Tudi najmlajši,« priznava Valerija
in za konec potrka na les, da bi
jih zdravje v lično prenovljeni hiši
spremljajo še naprej.

Specialist za IR-ogrevanje
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Certifikati zagotavljajo
ustreznost naših produktov

Zaupa nam že več sto
institucij in podjetij.

Certifikat »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska
zbornica Slovenije v sodelovanju s podjetjem Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim
in mikro podjetjem. Glavni cilji izdaje certifikata je povečanje varnosti poslovanja in zaupanja ter
lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja na strani kupcev in poslovnih partnerjev.
Zlata bonitetna odličnost AAA predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji,
ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih
dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja
v naslednjih dvanajstih mesecih. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti smo eni izmed redkih
poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalimo s to oceno in to radi povemo vsem svojim poslovnim
partnerjem.
Z oznako CE proizvajalec v skladu z EU-Uredbo 765/2008 izjavlja, da izdelek ustreza evropskim
direktivam, ki veljajo za izdelek. Oznaka CE ni kontrolni pečat, temveč samo upravni znak, ki izraža
ustreznost izdelka za prosti promet v skladu z označenimi industrijskimi izdelki na evropskem
notranjem trgu. Na osnovi samega logotipa CE (brez štirimestne številke) ni mogoče izhajati iz
tega, da je neodvisni organ preveril, ali izdelek ustreza Direktivam. Oznaka CE pravno gledano ni
oznaka kakovosti, temveč označuje samo upoštevanje zakonsko dovoljenih najmanjših zahtev.
Električne naprave morajo biti označene z oznako CE, preden se prvič pojavijo na trgu EU ali prvič
začnejo uporabljati.
Znak GS je v primerjavi z znakom CE prostovoljen. S pečatom za preverjeno varnost (znak GS)
nam inštitut TÜV SÜD potrjuje, da infrardeči grelniki SUNLIFE ustrezajo zahtevam 21. člena
Zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) in predvsem zahtevam za prostorske grelnike ter glede
vsebnosti PAK-a v izdelkih. Ta certifikat naj bi ščitil zdravje in življenje uporabnika.
ES-Direktiva 2011/65/EU (RoHS) ureja uporabo nevarnih snovi v električnih napravah in
sestavnih delih. Cilj te ES-Direktive je omejitev neželenih sestavin, ki se prodajajo v EU. Sem med
drugim sodi uveljavitev neosvinčenega spajkanja elektronskih sestavnih delov, prepoved uporabe
strupenih zaviralcev ognja pri izdelavi kablov in okrepitev uvedbe ustreznih nadomestnih izdelkov.
Uporabljeni sestavni deli in komponente morajo tudi sami biti brez škodljivih snovi. Običajne snovi
v elektroniki veljajo kot izredno okolju nevarne, ker imajo po eni strani strupene učinke, po drugi pa
se ne oz. le slabo razgradijo. Zgornje meje, določene z RoHS, so: najv. 0,01 odstotek teže kadmija,
največ po 0,1 odstotek teže svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, PBB in PBDE. Vse
medicinske naprave, ki se jih prodaja po 22. juliju 2014, morajo prav tako ustrezati Direktivi RoHS.
Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je kot neodvisna in nevladna organizacija registrirana za
raziskave in razvoj na interdisciplinarnem področju problematike neionizirnih elektromagnetnih
sevanj. Torej vrednosti magnetnega polja tudi tik ob panelu niso presežene, zato ne moremo
govoriti o tem, da bi bilo to nevarno, z oddaljenostjo pa se še zmanjšujejo. V oddaljenosti 0,5 metra
od IR panela je 34-krat manjša od mejne vrednosti. Več na www.inis.si
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IP44

IP44 standard predstavlja zaščito pred prašnimi delci do velikosti 1 mm in zaščito pred vodo, ki
prši v vse smeri.

IP65

IP65 standard predstavlja popolno zaščito pred vdorom prašnih delcev in vodoodporno zaščito
pred pljuski vode in morja.

www.ekosen.si

Regulator IR Sun požel srebrno
nagrado na celjskem sejmu
Podjetje Ekosen je na 51. sejmu MOS v Celju v Sloveniji
dobilo srebrno priznanje Celjskega sejma za razvoj
odličnega in edinstvenega IR Sun regulatorja. Še ena
potrditev, da so naši izdelki vrhunski.

Specialist za IR-ogrevanje
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