
Daljinski sistem oskrbe 
s plinom

Klicni center - za pomoË uporabnikom
Vsak delavnik od 8. do 16. ure na brezplaËni 
telefonski πtevilki 080 2882.
E-poπta: cpu@energetika-lj.si

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovπkova 70
1000 Ljubljana
Telefon: 01/5889 000
Telefaks: 01/5889 109
www.holdingljubljana.si/energetika

Oskrbujemo s pozitivno energijo!

Plinske naprave za 
vse namene

kombinirani plinski grelnik

(centralno ogrevanje in priprava 

sanitarne tople vode)

obtoËni plinski grelnik

(centralno ogrevanje, dodatno je 

mogoËe prigraditi akumulator tople 

sanitarne vode)

pretoËni plinski grelnik

(priprava sanitarne tople vode za manjπe 

πtevilo iztoËnih mest blizu grelnika)

akumulacijski grelnik sanitarne tople vode

(priprava sanitarne tople vode - 

omogoËa veliko trenutno porabo)

posebni plinski kotli z atmosferskimi ali 

tlaËnimi gorilniki

(centralno ogrevanje, dodatno je 

mogoËe prigraditi akumulator tople 

sanitarne vode)

kotli s kombiniranimi gorilniki - 

zemeljski plin/kurilno olje

(centralno ogrevanje, dodatno je 

mogoËe prigraditi akumulator tople 

sanitarne vode)

plinski radiatorji

(lokalno ogrevanje)

klasiËni gorilniki in plinske peËice 

keramiËne ploπËe

absorpcijske naprave 

z zajemom zgorevalnega zraka iz 

prostora in odvodom dimnih plinov

v dimnik 

z zajemom zgorevalnega zraka 

in odvodom dimnih plinov

na fasado ali nad streho

z zajemom zgorevalnega zraka na 

fasadi in odvodom dimnih plinov

v dimnik

odvod dimnih plinov v dimnik, 

prezraËevanje na razliËne naËine

odvod dimnih plinov v dimnik, 

prezraËevanje na razliËne naËine

z zajemom zgorevalnega zraka

in odvodom dimnih plinov na fasado

kombinacija z elektriko

najnovejπa tehnologija 

moænost uporabe konvektorjev za 

ogrevanje in hlajenje prostorov

OGREVANJE IN PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

KUHANJE

HLAJENJE PROSTOROV
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• vsestransko uporaben
• prijazen do okolja
• med fosilnimi gorivi energijsko najuËinkovitejπi
• poraba naraπËa najhitreje med vsemi energenti
• energijski vir prihodnosti

Oskrbovalni sistem zagotavlja dolgoroËno zanesljivo 
in zadostno oskrbo ter uËinkovito rabo. 
Sprejemljiv je za zdravje ljudi, okolje in prostor.

• Ogrevanje prostorov - z uporabo sodobnih plinskih kotlov 
lahko doseæete veË kot 100-odstotni izkoristek goriva; 
izkoristite namreË tudi toploto pare v dimnih plinih.

• Segrevanje sanitarne vode - plinski bojlerji omogoËajo porabo 
neomejenih koliËin tople vode.

• Plin za kuhanje in peko - uporabljate lahko klasiËne πtedilnike 
ali πtedilnike s keramiËno ploπËo.

• Klimatiziranje (hlajenje) prostorov - preproste naprave in v 
primerjavi z elektriËno energijo poceni gorivo vam nudijo veliko 
udobje za majhne stroπke.

• Okoljevarstveno najkakovostnejπe fosilno gorivo - ob 
zgorevanju nastajata predvsem vodna para in ogljikov dioksid, 
drugih πkodljivih produktov pa zelo malo.

• Preskrba je zanesljiva - dobivamo ga z veË obmoËij, 
uskladiπËen je v velikih podzemnih skladiπËih.

• Stroπki ogrevanja so majhni - cene zemeljskega plina so 
konkurenËne drugim energentom.

• Porabo je mogoËe meriti individualno - temperaturo prostorov 
pa uravnavate preprosto in zanesljivo.

• Velike moænosti varËevanja z energijo - plaËilo æe porabljenih 
koliËin (plaËevanje za nazaj), skladiπËni prostori niso potrebni.

Zemeljski plin
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Zmanjπanje emisij in 
izboljπanje izkoristka 
goriva pri prehodu kurjenja 
s kurilnega olja na 
zemeljski plin

Naπi strokovnjaki so 

vsem zainteresiranim 

na voljo tudi z 

nasveti za varËevanje 

z energijo.

Zemeljski plin je 

edino primarno 

gorivo, ki je uporabno 

za vse potrebe 

gospodinjstva.


