
Priporočena vlažnost za bival-
ne prostore je med 40 do 60 
odstotki relativne vlažnosti, pravi 
Marcel Rojko iz podjetja Pichler. 
"O prenizki vlažnosti zraka v 
prostoru govorimo, ko relativna 
vlažnost pade pod 40 odstotkov 
in obratno, kadar je vlaga nad 60 
odstotkov relativne vlažnosti."

Mag. Uroš Fonovič iz podjetja 

Lunos razloži, da se relativna 
vlažnost zniža v zimskem času, ko 
se hladen zunanji zrak v prostoru 
ogreje. Poudari, da je za dosega-
nje udobne in zdrave zračne klime 
v prostorih priporočljivo konti-
nuirano prezračevanje. "Največja 
količina vlage (v gramih), ki je 
lahko v m3 zraka, je približno 
sorazmerna s temperaturo zraka. 
Kolikor stopinj ima zrak, približno 

toliko gramov vode je lahko v 
njem. Pri petih stopinjah Celzija je 
v zraku lahko največ pet gramov 
vode, kar pomeni 100-odstotno 
vlažnost. Pri 22 stopinjah Celzija 
je v zraku lahko največ 22 gra-
mov vode, kar zopet pomeni 
100-odstotno vlažnost. Sedaj 
lažje razumemo, zakaj s hladnim 
zimskim zrakom 'sušimo' naše 
bivališče."

DEJAVNIKOV JE VEČ, 
VZROKOV PRAV TAKO
Po sogovornikovih besedah na 
dobro počutje v stanovanju vpli-
va veliko dejavnikov. Ne samo 
temperatura zraka, marveč tudi 
relativna vlaga, hitrost gibanja 
zraka, temperatura sten in tal, 
količina svežega zraka … "Zaradi 
prenizke vlažnosti v stanovanju se 
lahko pojavijo različna obolenja, 
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Poleg temperature in onesnaženosti je količina vlage v zraku tretji najpomembnejši indikator 
kvalitete bivanja. Relativna zračna vlaga pomembno vpliva na dobro počutje, optimalna  
je od 40 do 60 odstotkov, idealna je 50-odstotna, višja od 80 odstotkov pa že povzroča plesen.

"Ni dobro preveč vlage, ne  
premalo, a vlaga mora biti" 

VLAŽNOST V BIVALNIH PROSTORIH
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prekomerna vlažnost pa je glavni 
vzrok za nastanek plesni."

Če imamo v stanovanju prenizko 
vlažnost, torej pod 40 odstotkov, 
se lahko pojavijo različna obo-
lenja, kot so alergije, prehladi in 
občutek oteženega dihanja, opo-
zori Fonovič. "Zaradi izsuševanja 
zraka se poveča nastajanje prahu, 
ki nam v stiku z ogrevanimi povr-
šinami izloča različne snovi, ki dra-
žijo dihalne organe. Če pa imamo 
previsoko vlažnost, nad 60 
odstotkov, se nam začne pojavlja-
ti plesen na notranjih površinah. 
Pravi vzrok za pojav prekomerne 
vlage je težko določiti, saj je pove-
zan z mnogi dejavniki. Med vzroke 
za nastajanje vlage v prostoru šte-
jemo dihanje, znojenje, umivanje, 
kuhanje, pranje, sušenje perila, 
nezadostno prezračevanje … Vse 
to in še več pripomore k nabiranju 
prekomerne vlage v prostoru. 
Drug sklop nepravilnosti pa nasta-
ne zaradi gradbenih nepravilnosti, 
poškodb, konstrukcijskih napak in 
navsezadnje tudi prehitre vselitve 
v še nedokončano (neposušeno) 
stanovanje."

PLESEN USPEVA  
V TEMI IN NA SVETLOBI
Prekomerna vlažnost je glavni 
vzrok za nastanek plesni. Po sogo-
vornikovih besedah za njen razvoj 
zadostuje že 80-odstotna vla-
žnost v prostoru oz. odvisno od 
temperature rosišča, ki je odvisna 
od temperature in vlage. "Plesen 
uspeva tako v temnem kot tudi 
v svetlem okolju, doba za razvoj 
pa je od dva do šest mesecev." 
Plesen v bivalnih prostorih spada 
med najbolj nadležne spremljeval-
ce sodobnega bivanja. 

"V vsaki stavbi - razen v kvalitetno 
termoizolirani in prezračeva-
ni - ima pri toplotnih mostovih 
obilo možnosti razvoja. Zato je 
jalovo odstranjevanje posledic 
(to je plesni), saj z odpravo vzro-
kov vlaženja odide tudi plesen. 
Odstranitev vzrokov ni vedno 
enostavno, saj moramo ugotoviti 
izvor vlage. Zunanja je posledica 
slabe hidroizolacije, zamakanja 
žlebov, slabe vodovodne nape-
ljave ali strehe. Notranja se kon-
denzira pri toplotnih mostovih 
oboda stavbe. Običajno se pojavi 

v zgornjih vogalih in za neprezra-
čenimi elementi ob zunanjih ste-
nah (omare). Njen izvor so rože, 
sušenje perila, kopanje, dihanje, 
kuhanje ... Povprečna štiričlanska 
družina proizvede v 24 urah deset 
do 15 litrov tekočine, iz bivalnih 
prostorov jo odstranimo s prezra-
čevanjem skozi okna (star način 
prezračevanja) ali mehansko 
- skozi sodoben prezračevalni sis-
tem z povratkom toplote oziroma 
rekuperacijo."

KAKO PRAVILNO 
PREZRAČEVATI
Pravilno zračenje občutno vpliva 
na porabo energije za ogrevanje, 
poudari Uroš Fonovič. "Posebej 
pri menjavi oken v starejših 
stavbah je treba zaradi večje zra-
kotesnosti ovoja več pozornosti 
posvetiti konstantnemu prezrače-
vanju. Ob pogojih, ki jih narekuje-
jo zahteve energetske učinkovito-
sti v zgradbah, je nastala potreba 
po sodobnih prezračevalnih 
sistemih. Nizko zračno prepu-
stnost imajo sodobne gradnje in 
rekonstrukcije obstoječih zgradb 
z dobro zatesnjenimi okni in vrati 

ter dodatnim slojem toplotne 
izolacije. Veliko izgubo energije, ki 
smo jo vložili v ogrevanje prosto-
rov, lahko povzroči nenačrtovano 
in naključno zračenje prostorov."

V prostorih, ki nimajo urejenega 
mehanskega, kontinuiranega pre-
zračevanja ali pa se jih še vedno 
prezračujete na klasičen sistem 
z občasnim odpiranjem oken, 
se pojavljajo neprijetne vonjave, 
povišana temperatura zraka, 
visoka koncentracija ogljikovega 
dioksida, vlaga, plesni, pomanjka-
nje kisika. Rešitev so kvalitetni in 
zanesljivi prezračevalni sistemi, je 
jasen sogovornik.

Marcel Rojko iz podjetja Pichler 
pravi, da se praviloma pri pre-
zračevanju z rekuperacijo zrak v 
prostorih razvlažuje. "Problem se 
pojavlja pozimi, ko je tudi zunanji 
zrak praviloma bolj suh. V teh 
primerih si lahko pomagamo z 
vlaženjem zraka z napravo, ki se 
vgradi na dovodni kanal in nam 
omogoča avtomatsko vlaženje 
zraka, kar zagotavlja večje udobje 
v bivalnih prostorih."

Odpravite odveèno vlago za vselej! Samo v OKTOBRU prezraèevalni 
sistem Lunos e2 že za 999 eur*.

Cena vkljuèuje:*
-  2 prezraèevalna sistema Lunos e2
-  1 regulacijo
-  1 stikalo
-  navodila za montažo in zagon
-  DDV 

Paket je primeren za do 50 m2 bivalne površine.
V ceno ni zajeta montaža elementov. Montažo sistema vam lahko zagotovimo tudi mi.

Za ponudbo poklièite brezplaèno telefonsko številko: 
080 73 13 ali pošljite povpraševanje na: info@lunos.si.

S povpraševanjem nam pošljite tudi tloris vaše 
bivalne površine in poslali vam bomo 
celovito rešitev za vaše novo bivalno udobje.

 Samo v mesecu 

Prezraèevanje 
z rekuperacijo 
že za 

oktobru! 

999 eur*
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KAJ MORAMO VEDETI
Na vprašanje, kaj moramo vedeti, 
ko se odločamo za prezračevalni 
sistem v stanovanju, Rojko odgo-
varja: "Sam sistem naj se načrtuje 
pred začetkom gradnje, saj nam 
to prihrani veliko kasnejšega dela 
in stroškov pri montaži sistema. 
Pomembno je, da so elementi 
preverjene kakovosti, saj se 
zadnje čase pojavlja mnogo cene-
nih izdelkov, ki pa imajo številne 
pomanjkljivosti, katere se opazijo 
šele pri delovanju sistema. Srce 
vsakega prezračevalnega sistema 
je prezračevalna naprava. Pri izbiri 
te velja še posebej paziti na izko-
ristke rekuperatorja, električno 
porabo ob delovanju, kakovost 
filtrov, možnosti nastavitev, hru-
pnost ter certifikate, ki jih proizva-
jalec ponuja."

Uroš Fonovič: "Ko se odločamo 
za vrsto prezračevalne naprave 
in sistem prezračevanja v nekem 
objektu, se moramo odločiti 
med več možnostmi. Če gradi-
mo novo hišo, je zelo koristno 
in ekonomično, da se odločimo 
čim prej, tako da že pri temelje-
nju objekta opravimo nekatera 
enostavna dela, ki nam bodo 
olajšala in bistveno pocenila vgra-
dnjo prezračevalnega sistema. 
Strateško odločitev sprejme inve-
stitor ob nasvetu strokovnjaka 
glede na preizkušene tehnične 
možnosti.

Zato v nadaljevanju podajamo 
opise posameznih rešitev z 
navedbo sestavnih delov, nava-

jamo oceno vrednosti naložbe 
in potrebne priprave objektov na 
kasnejšo vgradnjo prezračevalne 
naprave."

DECENTRALNI  
PREZRAČEVALNI SISTEMI
Pri decentralnem prezračevanju 
brez sistema napeljave prezra-
čevalnih vodov med prostori več 
posameznih ventilatorjev odvaja 
izrabljen zrak navzven preko 
odzračevalnih jaškov ali direktno 
skozi zunanji zid, pojasni sogo-
vornik. "Skozi stenske vhodne 
enote v sobah vstopa svež zrak. 
Vratne ali druge prezračevalne 
reže pa skrbijo za pretok zraka 
med prostori. Decentralni sistemi 
delujejo po znanem principu rege-
nerativne izmenjave toplote, ki so 
jo določena podjetja izboljšala do 
popolnosti. Tako imenovani hra-
nilnik toplote je umeščen na sre-
dino zračnega toka, ki ga ustvarja 
ekonomični motor z aksialnim 
ventilatorjem. Z izmenjujočo 
smerjo zračnega toka, ki se ga 
namensko povzroča z delovanjem 
ventilatorja, se rekuperacijsko 
jedro napolni s toplotno energijo 
zraka, ki izhaja iz prostora, ter 
jo oddaja v dovajani zrak. Ta 
proces je tako učinkovit, da se 
pri prezračevanju izgubi le deset 
odstotkov energije za ogrevanje. 
Za uravnovešeno odvajanje in 
dovajanje zraka je treba vgraditi 
dve enoti oziroma parno število 
prezračevalnih naprav. Prav tako 
pomemben je učinkovit filter. 
Alergiki bodo lahko zadihali - cve-

tni prah, umazanija in prašni delci 
ne morejo več v bivalne prostore. 
Filtri so trajni in enostavni za 
čiščenje."

Decentralne prezračevalne siste-
me lahko uporabimo pri novogra-
dnji in pri obnovi. Pri novogradnji 
se sistem lahko vgradi z vstavi-
tvijo stenskega ohišja že med 
zidake ali se kasneje oziroma pri 
obnovi vgradi s prebojem stene v 
premeru 160 milimetrov, kar se 
izvede s posebnim kronskim vrtal-
nikom. Pri tem mora biti stena 
debela minimalno 30 centimetrov 
(skupaj z izolacijo). Naprave se z 
nizkonapetostnim kablom (12V) 
povežejo neposredno z upravljal-
no enoto (220 V). Za rešitve pre-
zračevanja v večjih objektih, kot 

so vrtci, šole, poslovni prostori 
večjih kvadratur, s posebnimi zah-
tevami glede količine izmenjave 
zraka, je na razpolago kar nekaj 
sodobnih decentralnih sistemov, 
ki zagotavljajo pretoke zraka do 
1300 m3/h, pove sogovornik.

CENTRALNI  
PREZRAČEVALNI SISTEMI
"Pri centraliziranem prezračeva-
nju se izrabljen zrak odvaja na 
prosto preko sistema prezračeval-
nih vodov v vsakem prostoru, ki 
so povezani s centralnim ventila-
torjem in odzračevalnim. Sistemi 
dosegajo podobne karakteristike 
kot zgoraj opisani decentralni sis-
temi," sklene Fonovič.

SANJA VEROVNIK

PREDNOSTI SISTEMOV 
PREZRAČEVANJA

DOBRO JE VEDETI

μ Samodejno odvajajo izrabljen zrak z neprijetnimi vonjavami.

μ Odvajajo odvečno vlago in škodljive snovi ter dovajajo svež  
in filtriran zrak.

μ Z odpravljanjem odvečne vlage skrbijo za primerno zdravo  
stanje zgradbe in klime ter preprečujejo nastanek plesni  
in ugodnih življenjskih pogojev za pršice.

μ Preprečujejo prepih in vdor zunanjega hrupa ter prahu.

μ Olajšajo življenje alergikom, ker lahko zagotovijo primerno  
filtriran zrak brez alergenov.

μ Varčujejo z energijo.

FO
 TO

: E
N

ER
G

IE
SP

A
RC

LU
B LEVO Plesen v bivalnih prostorih 

spada med najbolj nadležne 
spremljevalce sodobnega bivanja. 
Odstraniti vzroke ni vedno 
enostavno, saj moramo  
ugotoviti izvor vlage. 


