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Toplotne stroje so razdelili glede na vir 
toplote v tri skupine, zemlja/ voda, voda/ 
voda in zrak/ voda, upo{tevali pa so {e 
zajeto energijo toplote odpadnega zraka. 
V pridobljeno energijo pa niso v{tete T^ 
za pripravo tople sanitarne vode, saj izdel-
ki v glavnem ne dosegajo letnega grelne-
ga {tevila, ki je v tej raziskavi dolo~eno 
kot spodnja meja. 

Klima dolo~a izvedbo
V severni Evropi toplotne ~rpalke upo-

rabljajo izklju~no za ogrevanje prostorov, 
na jugu pa prodajo ve~ reverzibilnih 
naprav, ki prostore poleti tudi hladijo. 
Zaradi tega se statisti~nih podatkov, ki 
jih zbirajo posamezne dr`ave, ne da eno-
stavno primerjati, niti po {tevilu prodanih 
enot niti glede na na~in, kako zajemajo 
energijo in za kaj jo porabljajo. Prodaja je 
v 2014 v primerjavi z letom prej iz dveh 
milijonov padla na 1,7 milijona prodanih 
enot. Spremembe so se dogajale predvsem 
v Franciji in Italiji, ki sta v primerjavi z 
drugimi netipi~na trga, saj je nihanje 
prodaje in {tevilo grelno-hladilnih naprav 
tukaj najvi{je. ^e ti dve dr`avi izpustimo, 
ugotovimo, da se je prodaja v EU pove~ala 
za 3,6 %. Od vseh prodanih je 88% toplo-
tnih ~rpalk tipa zrak/voda, pove~ala pa 
se je tudi prodaja naprav za zajemanje 
toplote odpadnega zraka. Toploto pri tem 
v glavnem usmerijo v talno in radiatorsko 
ogrevanje.       

Toplotne ~rpalke bodo {e v igri
Evropski proizvajalci za toplotne ~rpal-

ke so v svetovnem merilu vodilni na tem 
podro~ju. Ve~ji specializirani proizvajalci 
so Nibe, Stiebel Eltron in Danfoss, v ta 
posel pa so vstopili tudi proizvajalci kotlov 
za centralno ogrevanje (Viessmann, Bosch 

Thermotechnik, Vaillant, BDR Thermea in 
drugi), ki so svojo proizvodnjo raz{irili in 
izdelujejo tudi toplotne ~rpalke. Velik trg 
je privabil tudi azijska podjetja, ki se `e 

desetletja ukvarjajo s klimatizacijo. Med 
njimi Daikin, Mitsubishi, Panasonic in 
Hitachi iz Japonske ter LG in Samsung iz 
Koreje. Ponujajo zlasti izdelke iz skupine 
zrak/voda, za prodor pa so uporabili svoj 
sloves in veliko finan~no mo~. Z nakupi 
podjetij v EU so pridobili njihove tr`ne 
dele`e in specifi~no znanje, vsi na{teti pa 
`elijo rasti in pove~evati prodajo. 

[vedski velikan Nibe, ki ima vodilni 
polo`aj v nordijskih dr`avah, je letos kupil 
dve severnoameri{ki podjetji, Waterfurnace 
in Enertech Global, s pridobljenega trga 
pa bo poskusil izriniti {ibkej{e konkuren-
te. Podobno taktiko uporablja v EU, kjer 
cilja na zadnja neodvisna podjetja s tega 
podro~ja, na avstrijski Ochsner iz nem{ki 
Waterkotte.

Samostojni in hibridni sestavi
Velike firme o~itno ocenjujejo, da bo 

trg  za toplotne ~rpalke rasel naprej in 
zajel vse, od samostojnih do kombiniranih 
sistemov z obi~ajnimi kotli za ogrevanje. 
Slednji so {e posebej zanimivi, saj se kljub 
temu, da uporabljajo dva energenta, neneh-
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no prilagajajo temperaturi okolja in ceni 
posameznega vira energije. Hibridni sistemi 
so najve~krat sestavljeni iz plinske pe~i in 
toplotne ~rpalke, vse ve~ pa je tudi kom-
binacij s fotovoltaiko. Bosch je predstavil 
ra~unalni{ko voden sistem, ki kombinira 
toplotne potrebe, upo{teva temperaturo 
in oson~enje, ter ustvari zalogo elektrike 
v Li – ion baterijah. Helioterm je predsta-
vil toplotno ~rpalko zrak/voda, v kateri 
so solarni moduli name{~eni neposredno 
v zunanjo enoto. Proizvajalec Bartl ima 
hibridno napravo, v kateri ima toplotna 
~rpalka  dva razli~no zmogljiva kompresorja, 
s ~imer se naprava prilagaja koli~ini son~ne 
elektrike, ki je na razpolago. Fotovoltai~ni 
sestav z mo~jo 7 kWp omogo~a do 40% 
samopreskrbo z elektriko. Sonnenkraft ima 
svoj sistem, v katerem toplotne kolektorje 
kombinira s toplotno ~rpalko, s ~imer lahko 
ogreva stavbe brez dodatnih virov toplote. 

Naslednja zanimiva ideja proizvajalcev 
je uvedba certifikata Solar Keymark za  
toplotne ~rpalke (podobno kot za termo-
solarne naprave), s ~imer bi v EU dosegli 
vi{ji nivo kvalitete in zmogljivosti, pocenili 
stro{ke za vstop na ta trg in dosegli poe-
notenje certifikacijskih zahtev, ki se med 
posameznimi ~lanicami zelo razlikujejo.  

Zagotovljena rast 
tudi v bodo~e
Po desetih letih hitre rasti v novem 

tiso~letju je trg  na podro~ju EU v 
zadnjih {tirih letih izgubil nekaj `ivah-
nosti. EurObserver ocenjuje, da gre za 
cikli~en pojav, ki je povezan z ohlaje-
vanjem trga obstoje~ih nepremi~nin in 
novogradenj. Tudi padajo~e cene plina 
in nafte so za~asno zmanj{ale zanimanje 
in pove~ale prodajo kotlov, ki delujejo na 
ta dva energenta. Po sedmih letih zastoja 
na gradbenem podro~ju pa se je pri~el 
ponoven vzpon.

Skandinavci za novogradnje zahtevajo, 
da je elektrika glavni vir energije, davke za 
elektriko zni`ujejo, za ogljikovodike (nafto) 

pa zvi{ujejo. Na Danskem je vgradnja oljnih 
ali plinskih kotlov v novogradnje od 2013 
prepovedana. Celo Britanci, ki vgrajujejo 
dale~ najmanj toplotnih ~rpalk v EU, so 
za~eli spoznavati njihove prednosti.

Kljub {tudijam in podatkom natan~ne 
napovedi niso mo`ne. Poleg statistik 
temeljijo {e na vpra{alnikih, ki so jih 
izpolnjevali strokovnjaki v posamezni 
dr`avi. Jasno je le, da bo dele` toplotnih 
~rpalk {e rasel. Veliko je odvisno tudi od 
vlad posameznih dr`av, saj subvencije 
omogo~ajo nakup teh razmeroma dragih 
toplotnih strojev. Najpomembnej{i pa je 
seveda klimatski razlog, saj je ero fosilnih 
goriv potrebno ~im prej zaklju~iti. •

Tihec
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v Nem~iji

Preverjanje delovanja toplotne ~rpalke v enodru`inski hi{i 


