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Toplotne črpalke za ogrevanje – uporaba v praksi 

 

                                                                                                                              

Gradbena praksa je v zadnjih dveh desetletjih zelo napredovala, danes se pri gradnji uporabljajo sodobni 

gradbeni in izolacijski materiali, ki omogočajo gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb. V takih stavbah  

je bistveno izboljšano bivalno ugodje, izboljšana je učinkovitost rabe energije, povečana je možnost rabe 

obnovljivih virov energije, na enoto ogrevane površine pa se je raba energije zmanjšala kar za nekaj krat. 

Za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode v sodobnih stavbah se danes več kot v dveh tretjinah primerov 

vgradi toplotna črpalka. Podobno kot pri novogradnjah današnja gradbena praksa omogoča tudi energetsko 

sanacijo obstoječih stavb predvsem z vgradnjo toplotno izolacijskega ovoja stavbe (izolacija fasade in 

cokla, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, vgradnja toplotne izolacije proti podstrehi). Taka 

prenovljena stavba lahko postane nizkoenergijska, kar pomeni, da za ogrevanje porabi bistveno manj 

toplotne energije. Tudi v primeru saniranih stavb je danes v porastu praksa vgradnja toplotne črpalke, kot 

edini vir ogrevanja, hlajenja in priprave tople vode. Navedenemu razvoju gradbenih tehnologij so sledile 

tudi spremembe tehnologij ogrevanja, enega največjih razvojev je v tem času doživela toplotna črpalka kot 

energetsko učinkovit generator za ogrevanje, priprave tople vode in hlajenja stavb. Še več, današnja 

uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople vode ni omejena samo za uporabo v sodobnih in 

prenovljenih stavbah, vse pogostejša je praksa, da se toplotne črpalke vgrajujejo tudi v slabše izolirane 

stavbe z radiatorskim ogrevanjem kot zamenjava ali dopolnitev ogrevanja. Za ogrevanje slabše izoliranih 

stavb z radiatorskim ogrevanjem se uporablja toplotne črpalke, ki dosegajo višje temperature, sama izbira 

tehnično ustrezne toplotne črpalke in vgradnja le te je zahtevnejša, ekonomsko gledano ima investicija 

daljšo vračilno dobo v primerjavi z vgradnjo v nizkoenergijsko hišo. Če primerjamo ogrevalni sistem na 

kurilno olje z ogrevalnim sistemom s toplotno črpalko so letni stroški ogrevanja s toplotno črpalko tudi pri 

slabše izoliranih stavbah nižji, kar pomeni, da je vgradnja toplotne črpalke tudi v take stavbe lahko 

ekonomsko upravičena.  

 

Poznamo kompresorske in absorpcijske toplotne črpalke. Kompresorske toplotne črpalke se v 

gospodinjstvih uporabljamo že od razvoja kompresorskih hladilnikov dalje (prvi kompresorski hladilnik je 

bil predstavljen l. 1918, freonski kompresorski hladilniki so se uporabljali po letu 1931), danes si ne 

predstavljamo stanovanja brez hladilnika, hladilne skrinje. Sama uporaba toplotnih črpalk v gospodinjstvih  

se je razširila iz hladilnikov na toplotne črpalke za pripravo tople vode, ogrevanje, hlajenje, pranje perila v 

pralnih strojih, sušenje perila v sušilnih strojih. Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto okolice 

ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za pripravo sanitarne vode in/ali ogrevanje bivalnih prostorov. V 

kompresorskih toplotnih črpalkah poteka  proces po zaključenem tokokrogu in se ponavlja dokler deluje 

toplotna črpalka. Sestavljena je iz uparjalnika, kjer hladivo odvzame toploto iz okolice (vode, zemlje, 

zraka) in se upari. Hladivo potuje skozi kompresor kjer kompresor paro stisne in jo dvigne na višji tlak in 

temperaturo. Ko uparjeno hladivo pride v kondenzator tam kondenzira in odda toploto ogrevalnemu mediju. 

Utekočinjeno in ohlajeno hladivo potuje skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na nižji tlak ter od tu nazaj v 

uparjalnik. Krožni tok se ponavlja, dokler deluje kompresor, ki za svoje delovanje potrebuje dodatno 

pogonsko energijo (električno energijo). Razmerje med pridobljeno toploto in vloženim delom (električno 

energijo) imenujemo grelno število, njegova vrednost je odvisna od vrste toplotne črpalke in vira okoliške 

toplote. Sodobne toplotne črpalke dosegajo grelno število od 3 do 5. V primeru delovanja toplotne črpalke z 

grelnim številom 3, za pridobitev toplotne energije 3 kWh porabimo in plačamo le 1 kWh električne 

energije. 
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Slika - vir: Zbirka informativnih listov za učinkovito rabo energije. Gradbeni inštitut ZRMK. 

 

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in/ali pripravo tople vode spada med ukrepe učinkovite rabe 

energije, zato vgradnjo podpira tudi država, ki občanom omogoča, da se prijavijo na javni razpis in v 

primeru vgradnje toplotne črpalke pridobijo nepovratno finančno spodbudo. 

 

Več informacij o učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov energije in pridobitvi finančnih spodbud 

lahko dobite v energetsko svetovalni mreži ENSVET (www.ensvet.si) oziroma v Energetsko svetovalni 

pisarni na občini Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po 

telefonu 04  59 71 552 ali se naročite preko spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na 

brezplačno svetovanje). 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                    ENSVET - energetski svetovalec 

                 mag. Samo Cotelj 
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