
OGREVANJE30

Kriza je na~ela vse sfere dru`be
V podjetju EKOSEN smo v letu 2014 uspe{no zmanj{ali stro{ke 

poslovanja z IR tehnologijo v Hotelu Kras, v Postojni. Primer doka-
zuje, da je tovrstno ogrevanje optimalna re{itev tudi za podjetja, 
tudi gostinskih, turisti~nih objektov. V zimskem ~asu tudi njih 
tarejo stro{ki ogrevanja in i{~ejo na~in, kako jih zmanj{ati. V ~asu 
leto{nje ogrevalne sezone je hotel v Postojni prihranil v 2 mesecih 
ve~ kot 10.000 EUR. Zaradi vi{ine prihranka so zelo navdu{eni nad 
odlo~itvijo vgradnje infra rde~ega sistema ogrevanja. Marsikdo je 
zaradi gospodarske situacije primoran resno razmisliti o prepolovitvi 
stro{kov ogrevanja, v nasprotnem primeru je ogro`ena njegova eksi-
stenca. Posebno v podjetjih je marsikje situacija zelo pere~a. Podjetja 
so v ~asu zime, ko je potrebno premostiti najte`ji del leta v hudih 
precepih kako re{iti poslovanje, ker ne najdejo hitre alternativne 
re{itve. Gostinski in hotelski obrati nujno potrebujejo ogrevanje z 
dovolj{njim toplotnim ugodjem za optimalne stro{ke. 

 
Kak{no je stanje na podro~ju 
ogrevalnih sistemov? 
Enako velja za starej{o populacijo ali dru`ine, ki so veliko od 

doma in nujno potrebujejo ogrevanje, ki omogo~a hkrati varnost 

delovanja, preprosto uporabo in vzdr`en ra~un za ogrevanje. 
Marsikdo je izgubil delo ali mu dohodek ve~ ne zagotavlja enake 
finan~ne stabilnosti, ter je pristal v nevzdr`nem polo`aju. Hi{e 
ali stanovanja, ki porabi preve~ energije, pa je v sedanjem ~asu 
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tako ali tako izredno te`ko prodati. Zatorej smo prisiljeni racio-
nalizirati na{e vsakomese~ne stro{ke!

Konvencionalni ogrevalni sistemi tro{ijo energente, ki so mar-
sikomu postali cenovno nevzdr`ni ali pa zahtevajo ob zamenjavi 
ogrevalnega telesa velike arhitekturne posege. Drva ali peleti 
zahtevajo za delovanje kar nekaj vlo`enega ~asa za doziranje, 
kotlovnico pa potrebujemo tako ali tako v ve~ini primerov. 

 
Sodobno IR ogrevanje je 
izredno ekonomi~na in priro~na re{itev
Klasi~ni sistemi ogrevanja, ki delujejo na principu konvekcije 

nimajo zgolj samo prednosti in marsikomu niso najbolj{a re{itev. 

Sodobno IR ogrevanje omogo~a topel dom za optimalne stro{ke 
ogrevanja. Segrevamo predmete in zidove, zraka v prostoru neposre-
dno ne segrevamo. Zaradi druga~nih fizikalnih lastnosti delovanja IR 
ogrevanje ni primerljivo s konvekcijski sistemi ogrevanja. Uporabniki 
ob~utek toplote opisujejo kot druga~no izku{njo, ki jim je presegla 
pri~akovanja. Grelna telesa IR ogrevanja omogo~ajo raznovrstne 
oblike elementov in marsikoga privla~ijo, saj jim dodatno polep{a 
prostor, prihranek pa omogo~a do 65% ni`je stro{ke ogrevanja.

 
Pokli~ite nas na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 30 10 ali 

pi{ite na elektronski naslov info@ekosen.si. Lahko nas obi{~ete 
tudi v salonu v Mariboru ali svetovalni pisarni v Ljubljani-BTC, City 
Park. Ve~ o na{i ponudbi si lahko ogledate na www.ekosen.si •


