
GRADBENIK 1/200818
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Gradbene konstrukcije 
kot hladilni ali grelni mediji 
Talno, stensko in stropno gretje ali hlajenje - sistem Variocomb podjetja Variotherm

Tla
Uporaba talnega ogrevanja v 

tako imenovanem suhem na-
činu gradnje je pri nas manj 
pogosta. Za tak način ogre-
vanja se običajno odločamo 
v primeru adaptacij, redkeje 
novogradenj in sicer iz eno-
stavnega razloga: cena takega 
sistema ogrevanja je višja kot 
pri vgradnji v klasičen, mo-
ker estrih. Pri adaptacijah pa 
z uporabo montažne izvedbe 
pospešimo hitrost gradnje in 
zmanjšamo obremenitev upo-
rabljanega dela objekta z vodo 
in umazanijo. Pri sistemu Va-
riocomb podjetja Variotherm, 
ki ga v Sloveniji zastopa pod-
jetje Kalcer d.o.o. iz Trzina, pa 
pridobimo še dvoje: izredno 
majhno vgradno višino, ki jo 
potrebujemo za izdelavo sloja 
s talnim gretjem, in majhno 
težo tega sloja v primerjavi s 
težo cementnega estriha. 

katere je z rezkanjem izdela-
na matrica za polaganje ogre-
valnih cevi. Matrica omogoča 
polaganje cevi na razmaku 
najmanj 10 cm v obeh pravo-
kotnih smereh, kot tudi v dia-
gonalni smeri. 

le tega osnovna dejavnost pro-
izvajalca Variotherm. 

Za večjo učinkovitost pre-
nosa toplote s cevi na podlago 
se po vgradnji cevi preostale 
reže zalijejo s polnilno maso, 
ki podlago izravna in je pri-
merna osnova tudi za lepila, 

s katerimi lepimo talne 
obloge. 

V sistemu Va-
r i o c o m b 
je položaj 
g r e l n i h 

cevi prak-
tično takoj pod 

talno oblogo, kar ima za 
posledico približno 2 uri in 
pol hitrejšo reakcijo ob zagonu 
ogrevalnega sistema, sama de-
belina plošč in dobra akumu-
lacija toplote pa zagotavljata 
toplotno stabilno konstrukcijo 
tudi v primeru nihanj tempe-
rature v samem ogrevalnem 
sistemu, kar je razvidno iz dia-
grama na sliki.

izkoristek prostora v primerjavi 
z radiatorskim načinom ogre-
vanja. Ker je Variomodul sistem 
namenjen tudi hlajenju prosto-
rov, to vpliva tudi na izračun po-
vrnitve stroškov investicije, saj 
se zmanjša potreba po hlajenju 
s klimatskimi napravami. Dose-
žena stopnja bivalnega ugodja v 
prostorih s stenskim hlajenjem 
je vsekakor precej višja. Potreb-
no površino za stensko gretje ali 
hlajenje dobimo z enostavnim 
približkom – predvidimo pri-
bližno 40 odstotkov tlorisne po-
vršine prostora.

Variomodul sistem je sestav-
ljen iz mavčnovlaknenih plošč 
Fermacell debeline 18 mm, 
v katerih so cevi za gretje oz. 
hlajenje že vgrajene. Da bi kar 
najbolj učinkovito in enostav-
no zagotovili potrebno površi-
no ogrevalnih površin, ponuja 
proizvajalec štiri različne veli-
kosti plošč, z različno ogreval-
no površino oz. obliko.

Sestavni deli Variocomb si-
stema talnega ogrevanja so no-
silne talne plošče, cevi in ves 
potreben instalacijski pribor. 
Plošče Variocom služijo kot 
nosilec cevi talnega ogrevanja, 
prenosnik toplote, pohodni 
element in podlaga za talno 
oblogo. Talne plošče so izde-
lane iz 18 mm debele mavč-
novlaknene plošče Fermacell 
(proizvaja Xella, Nemčija), v 

Prerez tal

pod enostavno privijačijo. Va-
riocomb cevi so posebej pri-
rejene za uporabo v tem siste-
mu. Sestava lasersko varjenih 
aluminijastih cev, oplaščenih 
s PE-HD oz. polmernim slo-
jem zagotavlja 100-odstotno 
tesnost za vodo in kisline, obe-
nem pa minimalne tempera-
turne raztezke. Ves potreben 
instalacijski pribor je visoko 
kakovosten, saj je proizvodnja 

gonalni smeri. ki podlago izravna in je pri-
merna osnova tudi za lepila, 

s katerimi lepimo talne 
obloge. 

V sistemu Va-
r i o c o m b 

cevi prak-
tično takoj pod 

talno oblogo, kar ima za 
posledico približno 2 uri in 
pol hitrejšo reakcijo ob zagonu 

Plošča Variocomb

Na mestih, kjer ni predvide-
na napeljava cevi, se uporab-
ljajo plošče, ki niso rezkane, 
kar lahko strošek gradnje ne-
koliko zmanjša. Variocomb 
talne plošče se na obstoječi 

Stene
Enake prednosti, kot jih ima v 

sistemu gradnje suhomontažna 
izvedba tal z ogrevanjem, ima 
tudi Variothermov sistem Vari-
omodul za stensko ogrevanje in 
hlajenje, poleg tega pa poveča 

Modul Variotherm
Plošče se lahko uporabljajo za 

obloge obstoječih zidov ali pa za 
izdelavo predelnih sten. Pri tem 
je način vgradnje enak kot za 
običajne gradbene plošče (z vi-
jačenjem na leseno ali kovinsko 
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podkonstrukcijo), zato je delo 
enostavno in ga običajno opravi-
jo kar izvajalci, ki izvajajo ostala 
zaključna gradbena dela. Plošče 
se na stikih lepijo z montažnim 
lepilom, s čimer je preprečeno 
pokanje fugirne mase na spojih 
med ploščami, armiranje takih 
stikov ni potrebno, postopek 
obdelave stikov med ploščami 
pa je na ta način skrajšan.

Cevi v modulih so prirejene 
za enostaven način spajanja, da 
pa pri kasnejši uporabi pros-
tora ne bi prišlo do poškodbe 

cevi zaradi prebitja z vijaki ali 
žeblji, poskrbi priročen iskalec 
cevi, ki nam natančno pokaže 
mesto, na katerem se pod po-
vršino nahajajo cevi. 

Z dodatno oblogo z 12,5mm 
debelim slojem mavčnovlak-
nenih plošč Fermacell je pove-
čana tudi požarna odpornost 
takih konstrukcij.

Uporaba Variomodul plošč 
stenskega ogrevanja se posebej 
izkaže na površinah, ki se moč-
neje pregrevajo, kot je pogosto 
pri strešnih konstrukcijah in 
lahkih montažnih stenskih 
konstrukcijah. V mansardnih 
stanovanjih je bil včasih to kar 
izrazit problem. Stropni element Variotherm

Modul Variotherm

Strop
V primerih, ko je zaradi na-

membnosti, velikosti prostora 
ali postavitve opreme to potreb-
no, se sistem Variomodul upo-
rablja tudi kot sistem za stropno 
gretje ali hlajenje. 

Tako kot v primeru talnega 
in stenskega ogrevanja, nam 
predvsem stropno hlajenje po-

veča bivalno ugodje. Pomen 
bivalnega ugodja je pogosto 
zanemarjen, saj se smatra kot 
neobvezna sestavina rabe bi-
valnega prostora. Napačna 
uporaba klimatskih naprav ali 
zastarelost le teh pa ima velik 
vpliv na zdravstveno stanje 
uporabnikov prostorov. Pred-
vsem v prostorih, namenjenih 
opravljanju dejavnosti, je tak 
vpliv na zdravstveno stanje za-
poslenih lažje merljiv. V pros-
torih, namenjenih stanovanjski 
gradnji, pa je predvsem osveš-
čenost uporabnika tista, ki je 
vzrok in povod za stalno iz-
boljševanje vseh sistemov, na-
menjenih gretju in hlajenju.

Stenski elementi Prostor
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