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TEHNIČNI IN ADMININSTRATIVNI KORAKI 
pri umeš čanju enot SPTE



Predstavitev podjetja

- Energetske storitve in produkti

- Izvedbeni inženiring na podro čju URE in OVE

- Upravljanje z energijo in energetsko svetovanje

- Zastopstva, prodaja, servis za enote SPTE 

Mejniki podjetja:

- 2005 Nagrada za najboljši poslovni na črt

- 2009 Superfinalist Najpodjetniška ideja

- 2009 sprejeta nova Uredba o SPTE 



Naši uporabniki enot SPTE

Industrija
Hoteli Gostilne

Poslovni objekti

Šole vrtciDomovi za starejšeVečstanovanjski objekti

Večje hiše



Reference podjetja

- Izvedbeni inženiring

- Preko 50 kotlovnic razli čnih velikosti

- 30 postavljenih enot SPTE

- 15 DACHS

- Contracting

- 3 izvedeni projekti v 2010

(šola, fakulteta, DSO)

- 8 večjih projektov v izvedbi 2011 (>50 kWe)

- 15-20 večjih projektov v letu 2012 

- Svetovanje

- Študije alter. virov energije, EP, DIIP, IP

- SPTE, biomasa, ostali OVE



Do sedaj so nam zaupali…

DSO Pegazov dom

FŠ

Hotel Krek
DŠD Novo mesto

- OŠ Komenda, 50 kWe
- OŠ Škale, 2 x 5,5 kWe
- Hotel Mons, 150 kWe
- Merkur Naklo, 150 kWe
- Pegazov dom, 50 kWe
- TPC Murgle, 50 kWe
- ZZV MB, 50 kWe
- DSO Kolezieja, 50 kWe
- DSO Bokalci, 50 + 150 kWe
- Fakulteta za šport 140 kWe
- Pizzerija Julči 5,5 kWe
- Gostilna Čad 5,5 kWe
- Hotel Krek 5,5 kWe
- MIC Velenje 5,5 kWe
- Istrabenz MB, NM 5,5 kWe

TRENUTNO JE V ZAKLJUČNI 
FAZI 5 PROJEKTOV MOČI 
MED 50-150 kWe!



Strateške povezave podjetja

- Senertec (NEM) 
- Ekskluzivni zastopnik najve čjega svetovnega proizvajalca mikro SPTE enot, 

- že od leta 2006 

- Ener-G (VB)
- Partnerji najve čjega evropskega ponudnika SPTE enot (50 kW – 2 MW)

- Možnost financiranja projektov s strani partnerja



Tehni čni vidiki – prodajni program

1. Mikro SPTE enote - motorji z notranjim 
zgorevanjem, moči 5 – 49 kWel;

2. Male SPTE enote – motorji z notranjim 
zgorevanjem, moči od 50 – 1.000 kWel;

• Vrsta goriva: zemeljski plin, UNP, biodizel, ELKO, rast. 
olje



Tehnična presoja umestitve SPTE v objekt

Posnetek obstoječega stanja:
-prostor za umestitev (ustrezna velikost, dostop, 
prezračevanje, zvočna izolativnost),
-potreben je tudi miselni preskok, saj bomo iz kurilnice 
naredili STROJNICO (povečana hrupnost), 
-statična presoja objekta (presojo naredi statik), 
-ugotoviti možnost priklopa na elektro omrežje (NN, VN),
-ugotoviti možnost priklopa na interno toplovodno omrežje,
-določitev najkrajše možne poti za izpuh dimnih plinov,
-določiti najustreznejši energent (ZP, UNP, ELKO,…), 



Ekonomska analiza projekta in ostali preračuni

Analiza obstoječega stanja, ki zajema pregled količin 
porabljene energije po mesecih za ogrevanje (hlajenje) in 
električno energijo (zelo koristno je, če se v objektu vodi t.i. 
energetsko knjigovodstvo):
-količina in cena toplotne energije, 
-količina in cena za električno energijo,
-zelo koristna je dokumentacija gradbene fizike objekta;
Na podlagi pridobljenih podatkov se določi optimalno 
velikost oz. moč SPTE enote.
Tako zbrani podatki nam zadoščajo za ekonomsko analizo 
projekta, kar je ključno za odločitev o nadaljevanju projekta.



Soglasja in projekti

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti projektne pogoje s 
strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
(SODO):
-izdelava projekta elektro inštalacij (pogoj za pridobitev 
dovoljenja za priklop na el. omrežje),
-pridobitev soglasja;

Za samo izvedbo je potrebno še izdelati:
-izdelava projekta strojnih inštalacij;



Izvedba

1. Vnos in umestitev enote v prostoru
2. Izvedba strojnih inštalacij (priklop na toplovodno omrežje)
3. Izvedba elektro inštalacij (priklop na el. omrežje, črpalke, 

senzorika, avtomatika,…)
4. Montaža števcev za proizvedeno bruto in neto električno in koristno 

toplotno energijo, števec porabljenega goriva*
5. Nastavitev parametrov delovanja
6. Poskusni zagon in poskusno obratovanje
7. Izvedba meritev, preizkus zaščit
8. Sinhronizacija avtomatike z obstoječim toplovodnim omrežjem
9. Vzpostavitev daljinskega nadzora obratovanja
10. Šolanje osebja

* SPTE naprave moči nad 50 kW el. 



Zagon in obratovanje

Večina enot SPTE deluje v režimu sezonskega delovanja, 
kar pomeni, da večino obratovalnih ur opravi v ogrevalni 
sezoni (obratovanje do 4.000 ur). 
Vklop in delovanje naprave je po navadi glede na toplotne 
potrebe objekta – tako lahko naprava dosega optimalne 
celokupne izkoristke, kar pomeni, da je proizvedena 
električna energija le stranski proizvod! 
Življenjska doba SPTE naprav je do 80.000 obr. ur oz. 20 
let, kar je primerljivo s tradicionalnimi kurilnicami.
V svoji življenjski dobi zahtevajo SPTE naprave redno 
vzdrževanje – najmanj pa 1x letno.  



Pridobivanje deklaracije – Agencija za energijo RS

Postavitev 
SPTE

Vloga za pridobitev deklaracije

Izdaja odločbe deklaracije

Vloga za pridobitev podpore

Izdaja odločbe o podpori
Sklenitev 

pogodbe z 
BORZEN

Izdaja 
računov -
mesečno



Deklaracija



HVALA ZA POZORNOST

Energen, energetske storitve, d.o.o. Tel:  0599 66 587
Tehnološki park 21 Fax: 0599 66 787
1000 LJUBLJANA info@energen.si

Generalni zastopnik za Senertec www.energen.si
Partner podjetja Ener-G 


