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OGLED OBJEKTA, POPIS DEL IN MATERIALA, SESTAVA PONUDBE,
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA EKO SKLAD IN MONTAŽA SISTEMA
V našem podjetju zaposlujemo strokovnjake, ki se že petintrideset let aktivno ukvarjajo z montažo
elektro in elektronskih naprav. Začetna znanja in izkušnje s področja termodinamike in
termotehnike pridobljena v razvojnem oddelku tovarne Eta Cerkno so še kako dobrodošla pri izbiri
prave toplotne črpalke, montaži sistema in regulaciji ogrevanja. Vse to je ključnega pomena za
optimizacijo ogrevalnega sistema, komfortnost bivanja v prostorih in nekajkratno pocenitev
stroškov ogrevanja in priprave sanitarne vode. Naše glavno vodilo je tudi dostopnost in odzivnost
servisa zato delamo samo s podjetji oziroma dobavitelji, ki imajo urejen servis in zalogo rezervnih
delov ( Kronoterm, Mitsubishi Electric, Daikin, itd.)
INFORMATIVNA PONUDBA: Najbolj pogosto na osnovi povpraševanja, opisa objekta in
posredovanih zahtev naročnika izdelamo informativno ponudbo. Pri tem upoštevamo želje stranke
in ji glede na naše dolgoletne izkušnje tudi predlagamo ustrezno toplotno črpalko. Običajno pa
zmeraj pred sklenitvijo dogovora opravimo tudi ogled objekta.
Bolj zahtevna je zadeva pri zamenjavi ogrevalnega sistema zato že v fazi informativne ponudbe
poskušamo od naročnika pridobiti čim več informacij ( temperature vode v ogrevalnih krogih, talno
radiatorsko ali kombinirano ogrevanje, poraba energenta, enofazni ali tri fazni električni priključek,
število oseb in podatki o obstoječem bojlerju, itd.) Čim več podatkov nam naročnik posreduje tem
bolj se z informativno ponudbo lahko približamo dejanski vrednosti investicije.
OGLED OBJEKTA IN SVETOVANJE: Ogled objekta opravi naš strokovnjak, ki zelo dobro
pozna sisteme ogrevanja s toplotnimi črpalkami. Pri ogledu se do potankosti definirajo vsi parametri
ogrevalnega sistema. ( število ogrevalnih krogov in njihovo regulacijo, temperaturni režimi,
ogrevanje sanitarne vode, priključitev na električno energijo, dolžina freonske povezave, tip
toplotne črpalke, itd.) Opravi se ponudba z popisom del, materiala ter izbire tip toplotne črpalke,
ki je hkrati prilagojen željam naročnika in izpolnjuje tehnične zahteve ki jih zahteva specifika
objekta.
Ogled objekta običajno ne zaračunavamo saj jih opravljamo v sklopu montaže toplotne črpalke na
določenem področju. Včasih tudi določimo specialni termin v katerem opravimo večje število
ogledov.
Priprava dokumentacije za EKO sklad ( nepovratna finančna sredstva ali prijava na razpis za
kreditiranje naložbe) pa zahteva določeno našo odgovornost, zbiranje ustrezne dokumentacije,
pregled podatkov v zemljiški knjigi ali Geodetski upravi, izdelavo fotografij objekta, itd. zato ta del
opredeljujemo kot storitev. Lahko se pohvalimo, da so pridobile nepovratna sredstva prav vse
stranke katerim smo pripravili razpisno dokumentacijo. V kolikor menimo, da stranka ni upravičena
navedemo razloge in je nato odločitev stranke ali se na razpis kljub temu prijavi. Zelo dobro
sodelujemo s svetovalci na EKO skladu in zato sporne stvari razčistimo že v fazi prijave na razpis.
Za naše stranke je tudi ta storitev brezplačna. Stranka plača akontacijo 80 € za katero ji izdamo

ustrezno potrdilo, ki se skupaj s prejetimi sredstvi pri nas deponira. Ob naročilu toplotne črpalke pa
se celoten vplačani znesek stranki vrne v gotovini. V kolikor stranka ne izvede investicije v roku
določenim z razpisom ( do cca. enega leta od prijave na razpis) ji za vplačani znesek izdamo
fakturo. Gre za upravni postopek in se je potrebno zelo natančno držati določil razpisa ( izbiro
opreme iz seznama EKO sklada, izbira ustreznega izvajalca s certifikatom v vezi freonov,
posredovati točne podatke o objektu, lastništvu, priložiti vse obvezne priloge, izjave solastnikov
objekta, itd.) sicer stranka najprej prejme poziv k dopolnitvi nato pa se vloga zavrne.
MONTAŽA SISTEMA: Montažo toplotne črpalke, električno povezavo komponent sistema,
freonsko povezavo ter zagon in nastavitev parametrov opravljajo izključno zaposleni v našem
podjetju in za ta del nikoli ne koristimo zunanjih izvajalcev. Tukaj smo doma, v tem delu uživamo
in ga tudi strokovno obvladamo. Ta dela opravljamo tudi za nekatere vodo inštalaterje saj je
ustrezna licenca za uporabo in rokovanje s plini freoni tudi pogoj za pridobitev subvencije Eko
sklada. Prav tako smo za vse naprave, ki jih ponujamo pooblaščeni monterji in serviserji kar je
seveda tudi garancijski pogoj s strani proizvajalca.
Vodovodne instalacije za nas izvajajo preverjeni zunanji izvajalci.
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