
Toplotne črpalke so zanesljiv in varčen vir ogrevanja za vse 
novejše stanovanjske hiše.  Zato ni presenetljivo, da so v 
zadnjih časih prva izbira načina ogrevanja v novogradnjah. 
Če nas toplotne črpalke grejejo pozimi, pa si po drugi stra-
ni zaradi vedno bolj vročih poletnih dni skoraj ne moremo 
več predstavljati hiše ali stanovanja brez klima naprave. 
Toplotne črpalke in klima naprave so si v svoji zasnovi 
zelo podobne – delujejo na enakih fizikalnih principih. 
Razlikujejo se predvsem v primarnem namenu uporabe 
(toplotne črpalke za gretje, klima naprave za hlajenje) in 
uporabljenih medijih odvzemanja in oddajanja toplote. Pri 
toplotnih črpalkah poznamo tipe zrak-voda, voda-voda in 
zemlja-voda, medtem ko pri klima napravah skoraj vedno 
srečujemo le tip zrak-zrak.
Ne glede na tip toplotne črpalke ali klima naprave, pa je 
za njeno pravilno, učinkovito in dolgotrajno delovanje 
potrebno nastaviti nekatere parametre. Ti parametri se 
običajno nastavijo ob zagonu in se nato kontrolirajo ob 

rednih servisih oz. vzdrževanju. Za pravilno nastavitev pa 
je seveda potrebna primerna merilna oprema, ki je dan-
danes praktično obvezna oprema za vse inštalaterje, ki se 
ukvarjajo s tovrstnimi napravami.
Prvi postopek, ki ga moramo opraviti ob montaži oz. pred 
zagonom toplotne črpalke ali klima naprave je vakuumira-
nje celotnega sistema. S tem dosežemo, da iz inštaliranih 
cevi izločimo ves zrak, ki bi drugače zniževal učinkovitost 
delovanja. Dodatno z vakuumiranjem iz cevi izločimo vso 
vodo, ki prav tako znižuje učinkovitost delovanja in bi lah-
ko skozi čas povzročila rjavenje in s tem okvaro celotnega 
sistema. Za meritev ustvarjenega vakuuma v sistemu med 
samim procesom vakuumiranja se priporoča uporaba pre-
ciznih digitalnih vakuumeterov – kot je na primer Si-RV3 
proizvajalca Sauermann. Uporaba takšnega merilnega in-
štrumenta omogoča natančno meritev in s tem zanesljivo 
določitev, kdaj je bilo vakuumiranje končano in uspešnost 
le-tega.
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Po zagonu naprave je za kontrolo delovanja potrebna še 
meritev nizkega in visokega tlaka hladilnega sredstva pred 
in po kompresorju. Meritev le-teh se opravi s kompletom 
dveh manometrov – kot na primer Sauermann Si-RM3 
oz. razširjen set Si-RM13, ki poleg kompleta digitalnih 
manometrov in temperaturnih tipal vsebuje še klasični 
“manifold” ventilski blok in komplet cevi.
Pri uporabi digitalnega manometra se lahko poslužimo 
tudi mobilne aplikacije za pametni telefon ali tablico Si-
Manifold, ki ob izmerjeni vrednosti tlakov izračuna tempe-
raturo kondenzacije in temperaturo izparevanja za širok 
nabor hladilnih sredstev. Ti podatki so bistvenega pomena 
za delovanje toplotne črpalke ali klima naprave, prav tako 
pa so nam v pomoč pri diagnosticiranju napak v delovanju 
ogrevalnega oz. hladilnega sistema. S pomočjo priloženih 
kleščnih temperaturnih tipal, ki se montirajo na cev pa 
lahko aplikacija izračuna dodatne parametre “superheat” 
in “subcooling” hladilnega sredstva.

Celotno ponudbo merilne tehnike za klima naprave in 
toplotne črpalke, vključno z detektorji hladilnih plinov, si 
lahko ogledate na naši spletni strani www.mru.si/

Jan Vrhovec, dipl. inž. el.,  
MRU d.o.o. 

 

 

 
  

 

 

MRU d.o.o.
Zaloška cesta 147

SI-1000 LJUBLJANA
Tel. 0590 22 472

www.mru.si

Več kot 30 let 
izkušenj na 

področju analize 
dimnih plinov

Sauermann Si-RM13

41


