
 

OGREVANJE PROSTOROV S KLIMATSKO NAPRAVO   

Po zakonu fizike je možno  dani prostor ogreti le z dovajanjem toplote. Toploto pa je možno v 

prostor dovajati na različne načine.  Naši predniki so  toploto pridobivali s pomočjo peči, v kateri je 

zgorevalo kurivo. Med zgorevanjem pa se je notranja energija kuriva pretvarjala v toplotno  energijo 

in s tem se je tudi prostor segrel. Toplotno energijo so torej prinašali  v svoje prostore v obliki še ne 

zgorelega kuriva (polen). Danes poznamo vrsto naprav, ki omogočajo  ogrevanje brez zgorevanja.  

Med te naprave spada   tudi klimatska naprava, ki smo  jo pred dobrim desetletjem poznali le kot 

hladilno napravo. Z razvojem inverterske tehnologije, pa so postale primerne tudi za ogrevanje. 

Kako, kdaj in pod kakšnimi pogoji je klima primerna tudi za ogrevanje, bomo razkrili v nadaljevanju 

članka. 

Dejstvo je torej, da je naše bivalne prostore možno ogreti le z dovajanjem toplote, velja pa tudi, da 

jih lahko ohladimo le z odvajanjem toplote iz njih v okolico. Klima torej v poletnih mesecih ohlaja 

prostor z zbiranjem  in odnašanjem njegove toplote v okolico.  Samo po sebi se pojavlja vprašanje, 

ali ne bi znala ta ista naprava tudi  v zimskih mesecih pobirati toploto, vendar v tem primeru ne 

toplote prostora, pač pa toplote  okolice. Tako dobljeno toploto pa bi transportirala v naše prostore, 

ki bi jih s tem ogrevala. Glede na to, da je klimatska naprava dejansko toplotna črpalka zrak/zrak je 

odgovor pritrdilen: zna in tudi zmore !   

Naslednje vprašanje, ki se tu pojavlja pa je: Kako je mogoče, da klima »pobere« toploto zunanjega 

zraka, ki ima temperaturo npr. minus 5 oC, jo brez uporabe električnega grelca  dvigne na višji 

temperaturni nivo in segreje  zrak prostora na temperaturo 20 oC? Odgovor na to vprašanje se 

skriva v štirih fizikalnih pojavih in sicer: uparjanju, kompresiji, kondenzaciji in ekspanziji .  

 
Vir slike:spletne strani 

Zaradi tega je vsaka klima (toplotna črpalka) sestavljena iz štirih osnovnih enot (zgornja slika): 
uparjalnika, kompresorja, kondenzatorja in ekspanzijskega ventila, ki tvorijo zaključen sistem in 
skozi katere se pretaka delovna snov.  Strokovna literatura uporablja za to delovno snov naziv 
»hladivo«. To je posebna snov, ki se uparja pri zelo nizkih temperaturah. Pri zračnem tlaku se 
uparjajo te snovi pri minus 30 ali celo minus 50 oC. 



Gre torej za zaključen proces, pri katerem skozi elemente toplotne črpalke kroži delovna snov, ki se 
ji med delovanjem naprave spreminja agregatno stanje, pri tem pa prihaja do sprejemanja  oziroma 
oddajanja toplote.  
V elementu, ki mu pravimo uparjalnik,  ima hladivo nizek tlak, zelo nizko temperaturo  in tekoče 
agregatno stanje. Temperatura hladiva mora biti v uparjalniku nižja od temperature okoliškega 
zraka, saj v nasprotnem primeru okoliški zrak hladivu ne bi mogel predati svoje toplote. Z 
dovajanjem toplote okolice (toplota okoliškega  zraka,.. ) se hladivo segreje in se upari. Pri tem je 
hladivo vzelo na sebe energijo iz okolice (toploto okoliškega zraka). 
Uparjeno hladivo povleče kompresor in ga stisne (komprimira) na višji tlak. Pri kompresiji se hladivu 
poveča tlak, poveča se njegova gostota in bistveno naraste tudi njegova temperatura (do 60 ali celo 
65oC). Vsakdanji primer segrevanja medija zaradi kompresije je navadna tlačilka s katero 
»napumpamo«  zračnico našega kolesa. Med uporabo postane spodnji del tlačilke vroč, kar je 
posledica trkov molekul zraka med uporabo. Nekaj podobnega se dogaja tudi med delovanjem 
toplotne črpalke. 
Uparjeno hladivo, s povečano temperaturo, potuje sedaj v kondenzator, ki je hlajen z medijem, s 
katerim ogrevamo prostor (v primeru klime je to zrak iz prostora, ki ga ogrevamo). Zaradi 
temperaturne razlike prehaja toplota uparjenega hladiva na zrak prostora. Pri tem se zrak sobe 
segreje, uparjeno hladivo pa se ohladi in kondenzira ( odda kondenzacijsko toploto in se utekočini). 
Tlak hladiva ostane še vedno visok. 
Utekočinjeno in ohlajeno hladivo potuje skozi ekspanzijski ventil, kjer ekspandira na nižji tlak, nazaj 
v uparjalnik. Pri prehodu hladiva skozi ekspanzijski ventil pade njegov tlak iz tlačnega nivoja 
kondenzatorja na tlačni nivo uparjalnika in se mu zniža gostota. Istočasno pride do uparjanja 
manjšega dela tekoče delovne snovi. Toplota za to delno uparjanje se odvzame tekočemu hladivu, 
ki se zaradi tega močno ohladi (npr. do minus 25 oC). Tako ohlajeno in še vedno tekoče hladivo 
pride v uparjalnik, kjer se npr. z minus 5 stopinjskim zrakom iz okolice segreje za 20 oC in se 
ponovno upari. Uparjeno hladivo povleče kompresor, s tem pa se prej opisan proces ponavlja. 
Klimatske  naprave so torej toplotne črpalke zrak/zrak, ki  proizvajajo toploto brez zgorevanja vse 
dražjih in ekološko spornih fosilnih goriv. Njihov glavni energetski vir je toplota iz okolice (70 – 80%), 
preostalih 20 – 30 % pa je potrebno vložiti v obliki električne energije za pogon naprave (kompresor, 
ventilator, avtomatika…) Bistveno pri tem pa je to, da nam sistem toplotne črpalke vrne več toplotne 
energije, kot smo jo vložili v obliki električne energije.  
Pomemben podatek toplotnih črpalk je njihovo grelno število (COP) ali letno grelno število (SCOP). 
Grelno število  pove, koliko toplotne energije (kWh) pridobimo iz klimatske naprave, če je le ta 
porabila 1 kWh električne energije. Tako na primer podatek COP = 4 pove, da je pri porabi 1 kWh 
električne energije, klima oddala 4 kWh toplotne energije (plačamo 1 kWh električne energije, 
pridobimo pa 4 kWh toplotne energije). Pri ceni električne energije 13 centov/kWh nas bo stala 1 
kWh toplotne energije 3,25 centov/kWh. V kolikor bi se ogrevali z električnim radiatorjem bi le ta pri 
porabi 1 kWh električne energije oddal 1 kWh toplotne energije. Cena toplotne energije bi bila enaka 
ceni električne energije (v povprečju 13 centov/kWh). 
Grelno število klimatskih naprav je močno odvisno  od temperature zunanjega zraka, vlažnosti 
zunanjega zraka in pa tudi od želene  temperature zraka v našem bivalnem prostoru. Sodobne 
inverterske klimatske naprave dosegajo pri zunanji temperaturi +7 oC in sobni temperaturi 20 oC 
COP okoli 5, z znižanjem zunanjih temperatur pa pade COP na  1,8 ali celo nekoliko nižje.  Poudariti 
je treba, da bo klimatska naprava rentabilno ogrevala naše prostore le do temperatur okolice nekaj 
stopinj pod ničlo. Pri nižjih temperaturah okoliškega zraka pa postane njeno delovanje vse bolj 
nizkorentabilno. To velja še posebej v meglenem obdobju. 
V spodnji tabeli informativno  podajamo karakteristične podatke klimatske naprave srednjega 
cenovnega razreda. Omenjena naprava je inverterska spada pa v energijski razred A+. Nazivna 
moč ogrevanja znaša 4,2 kW, nazivna moč hlajenja pa 3,5 kW. Po podatkih proizvajalca je primerna 
za ogrevanje  do površine največ 60 m2 zelo dobro toplotno izoliranih prostorov oziroma 45 m2 
slabše toplotno izoliranih prostorov. Pri temperaturi okoliškega zraka plus 7 oC in želeni temperaturi 
zraka v bivalnem prostoru 20 oC, znaša vrednost njenega grelnega števila (COP)  3,78.  Uporabnika 
pa seveda ne zanima vrednost grelnega števila le pri omenjenih temperaturah (7 in 20 oC), saj želi 
svoje prostore ogrevati in vzdrževati 20 oC tudi pri nižjih temperaturah okolice. Razen grelnega 
števila pa so izrednega pomena tudi vrednosti izhodnih toplotnih moči in seveda tudi cena 



proizvedene toplotne energije. Tabela podaja vrednosti naštetih veličin v odvisnosti od zunanjih in 
želenih notranjih temperatur. Izračunane cene toplotne energije veljajo pri povprečni ceni električne 
energije 13 centov/kWh. 
 

OGREVANJE                               ZUNANJE TEMPERATURE ºC 

Model 
Notranje 

temperature 
ºC 

  15 10 7 0 -5 -10 -15 

Klima 
srednjega 
cenovnega 

razreda 
(informativne 

vrednosti!) 

16 

Toplotna moč (W) 5.347 4.633 4.246 3.595 2.953 2.394 1.512 

Vhodna moč (W) 1.104 1.052 1.025 1.011 904 844 821 

COP 4,84 4,40 4,14 3,56 3,27 2,84 1,84 

Cena topl.en (€c/kWh) 2,68 2,95 3,14 3,66 3,98 4,58 7,06 

18 

Toplotna moč (W) 5.326 4.616 4.225 3.557 2.923 2.373 1.491 

Vhodna moč (W) 1.157 1.099 1.077 1.037 927 855 833 

COP 4,60 4,20 3,92 3,43 3,15 2,78 1,79 

Cena topl.en (cent/kWh) 2,82 3,10 3,31 3,79 4,12 4,68 7,26 

20 

Toplotna moč (W) 5.292 4.515 4.200 3.528 2.898 2.352 1.470 

Vhodna moč (W) 1.210 1.149 1.110 1.055 944 866 844 

COP 4,37 3,93 3,78 3,34 3,07 2,72 1,74 

Cena topl.en (cent/kWh) 2,97 3,31 3,44 3,89 4,23 4,79 7,46 

22 

Toplotna moč (W) 5.267 4.565 4.175 3.490 2.856 2.331 1.449 

Vhodna moč (W) 1.260 1.191 1.154 1.080 968 877 855 

COP 4,18 3,83 3,62 3,23 2,95 2,66 1,69 

Cena topl.en (cent/kWh) 3,11 3,39 3,59 4,02 4,41 4,89 7,67 

 
Iz tabele vidimo, da ima dana naprava, pri zunanji temperaturi plus 7 0C in notranji temperaturi plus 
20 0C, grelno število  vrednost  3,78. Cena toplotne energije znaša v tem primeru 3,44 centov/kWh 
(upoštevana je povprečna cena električne energije 13  centov/kWh). Iz tabele vidimo tudi, da znaša 
vrednost grelnega števila, pri minus 15 0C zunanje temperature in 20 0C notranje temperature, le 
1,74. Zaradi tega naraste cena toplotne energije na 7,46 centov/kWh. Razen navedenega kaže 
tabela tudi spremembo toplotne moči v odvisnosti od zunanje temperature. Vidimo, da je le ta 
izrazito odvisna od spremembe zunanje temperature, saj pade  iz vrednosti 4200W (pri zunanji 
temperaturi plus 7 oC) na vrednost 1470 W (pri temperaturi okolice minus 15 oC). Grafični prikaz 
navedenega kaže diagram. 

                                   
Navedeni podatek pove, da klima ni primerna za ogrevanje pri nizkih temperaturah okolice, saj s 
padanjem temperature okolice izgublja svojo toplotno moč. Zaradi izgube toplotne moči pa ne bo 
sposobna ogreti prostorov in nas bo posledično zeblo. Zaradi navedenega klimatsko napravo ne 
priporočamo za ogrevanje skozi celo zimo, v prehodnem obdobju pa nam bo služila zelo dobro. Za 
ogrevanje skozi celotno kurilno sezono pa so primerne druge toplotne črpalke (npr. zrak/voda, ki ima 
konstantno toplotno moč vse do minus 15 oC). 
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