
Elektrifikacija strešnih oken
za večje udobje bivanja

Neža Močnik u.d.i.a.

Ljubljana, 24.2.2023



Potek webinarja

60 min + 15 minut za vprašanja

Imejte mikrofon izklopljen

Vprašanja v “pogovorno okno”

Snemanje webinarja in objava na spletu 

(posnetek + PDF)
https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar
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https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar


Vsebina webinarja

1.

Upravljanje strešnih oken
• Načini

• Prednosti elektrifikacije

• Primeri

2.

Nadzorovano upravljanje oken in bivalno ugodje
• Naravno prezračevaje; izkušnje

• Ohlajevanje stavbe

• Pozicija oken za maksimalen učinek

3.

Pametni dom
• Komponente elektrifikacije

• Nadgrajevanje obstoječih strešnih oken

• Pametni sistem in integracija

4. 
Podatki za pripravo projekta
• Načrt, popis

• Izvedba

5. Potrdilo in kreditne točke
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Upravljanje strešnih oken

• Odpiranje z ročico zgoraj
• Sredinsko vpeto okno

• Ročica na zgornji strani krila

• Izkoristek prostora pod oknom

• Ročica na dosegu roke

4



Upravljanje strešnih oken
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Upravljanje strešnih oken
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• S pripomočkom - palico
• Sredinsko vpeto okno

• Ročica na zgornji strani krila

• Občasno odpiranje

• Večje dimenzije oken?



Upravljanje strešnih oken
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• Odpiranje s kljuko spodaj - panoramsko
• Odpiranje krila navzgor (110 – 150 cm)

• Panoramski pogled navzven

• Dostop do okna

110 - 150



Upravljanje strešnih oken
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Upravljanje strešnih oken
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• Daljinsko upravljanje
• Električno ali solarno napajanje

• Okno izven dosega roke

• Za večje udobje in nadzor



Upravljanje strešnih oken
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• Daljinsko upravljanje
• Električno ali solarno napajanje

• Okno izven dosega roke

• Za večje udobje in nadzor

Foto.: Adam Mork



Prednosti elektrificiranega okna

• Enostavno upravljanje
• Nedosegljiva višina

• Pogosto zračenje

• Udobje in nadzor
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Prednosti elektrificiranega okna

• Samodejno zapiranje

• Varnost v primeru dežja

• Enostaven priklop elektrificiranih senčil

• Zunanja in notranja senčila

• Avtomatizirano upravljanje

• Časovna komponenta

• Vidik kakovosti notranjega zraka

• Povezljivost v sistem pametnega doma
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Primeri upravljanja strešnih oken na projektih

• Prenova domačije, VVM arhitekti
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Primeri upravljanja strešnih oken na projektih

• Prenova domačije, VVM arhitekti
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ročno El. El.

El.
panoramsko

Panoramsko: galerija

Elektrificirano: kuhinja

Ročno: dnevni del

Elektr.: obe sobi



Primeri upravljanja strešnih oken na projektih

• OŠ Juršinci, TMD Invest
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Primeri upravljanja strešnih oken na projektih

• OŠ Juršinci, TMD Invest
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Elektrificirano okno, elektrificirana senčila

(notranje in zunanje)

Ročno okno, ročna senčila

(notranje in zunanje)

Ročna okna, senčila na solarni pogon

(notranje in zunanje)



Nadzorovano odpiranje oken in bivalno ugodje

• Vpliv okenskih odprtin:
• Zagotavljanje kakovosti notranjega zraka

• Ohlajevanje objekta

• Prednost strešnih oken
• Lega 

• Učinek

• Elektrifikacija oken in senčenja
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Mehansko in naravno prezračevanje

~0.5 ACH

Izmenjan celotni zrak

v 

2 urah

~2.5 – 5.0 ACH

Izmenjan celotni zrak

v

12 do 24 min

~4.5 – 6.0 ACH

Izmenjan celotni zrak

v

10 do 13 min

Mehansko

prezračevanje
Naravno prezračevanje skozi fasadna in strešna okna

Stopnja prezračevanja

predpisana v večini

Evropskih držav.

~10 ACH

Izmenjan celotni zrak

v

6 min

Prečno prezračevanje Učinek

dimnika

Učinek dimnika s 

prečnim

prezračevanjem

Eno stransko

prezračevanje

~1.0 – 2.5 ACH

Izmenjan celotni zrak

v

24 min do 1 uri

S 5 minutnim prečnim

prezračevanjem zamenjamo

enako količino svežega zraka

kot v 25 do 50 minutah z 

mehanskim prezračevanjem.

S 5 minutnim prezračevanjem z  

učinkom dimnika in obenem s prečnim

prezračevanjem, dosežemo enako

količino svežega zraka kot v 1 uri in 40 

minut z mehanskim prezračevanjem.

ACH = izmenjava

zraka v 1 uri

Simulacije narejene s programom EIC Visualizer, 

več v DEIC Basic Book (poglavje 2.4.3)

https://www.velux.com/what-we-do/research-and-knowledge/deic-basic-book/ventilation/natural-ventilation-with-roof-windows?_gl=1*52mtvd*_up*MQ..*_ga*MTAyMzQ1NjYxNi4xNjc3MTM4MzMw*_ga_QPBMHL46S3*MTY3NzEzODMzMC4xLjAuMTY3NzEzODM2OS4wLjAuMA..
https://www.velux.com/what-we-do/research-and-knowledge/deic-basic-book/ventilation/natural-ventilation-with-roof-windows


Nadzorovano odpiranje oken in bivalno ugodje

• Ohlajevanje z naravnim prezračevanjem
• Kaj?

• Gre za neposredno izkoriščanje zunanjega zraka za ohlajevanje stavb. 

• Najboljši učinek sočasno s preprečevanjem pregrevanja s senčenjem okenskih odprtin

• Kdaj?

• Kadar je temperatura zunanjega zraka hladnejša od temperature notranjega

• A tudi kadar je višja, saj lahko z visoko hitrostjo zraka ohlajamo stavbno maso (notranje obodne
stene). 

• Kdaj je učinkovito?

• Tekom dneva pri izmenjavah zraka v prostoru v 10 – 15 minutah (4 – 6 ACH) 

• Za tako učinkovito izmenjavo je dobrodošel t.i. učinek dimnika

• Avtomatsko krmiljeno, uporabljena zunanja senčila in izkoriščanje tudi podhlajevanje tekom noči.
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Nadzorovano odpiranje oken in bivalno ugodje

• Vloga stopnišč
• Svetloba, zrak, ohlajevanje

• Enodružinske hiše
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Projekt Model Home 2020, objekt Sunlighthouse, Dunaj, Arhitekti: Hein-Troy Foto. Adam Mork



Nadzorovano odpiranje oken in bivalno ugodje

• Vloga stopnišč
• Svetloba, zrak, ohlajevanje

• Enodružinske hiše

21 Koncept RenovActive, Bruselj Foto: Adam Mork



Show how  to build  sustainably

Living Places Copenhagen 2023 
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ZDRAVJU PRIJAZNI MATERIALI

ODSTRANITEV PRIMESI

Kakovost notranjega zraka

PREČNO PREZRAČEVANJE IN 
PREZRAČEVAJE Z UČINKOM DIMNIKA
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OHLAJEVANJE Z NARAVNIM 
PREZRAČEVANJEM

SVEŽ ZRAK

DINAMIČNO SENČENJE

Toplotno ugodje



Nadzorovano odpiranje oken in bivalno ugodje

• Prečno prezračevanje
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Projekt: ureditev podstrešja v mansardno stanovanje , arh. Sonja Kunčič



Komponente elektrificiranega okna

• Elektrificirano okno

• Vgrajeno v okno:

• Motor 

• Dolžina verige 20 cm

• Električni pretvornik

• iz 230V na 24V

• Predpriprava za priklop el. senčil

• Dežni senzor

• Brezžično stikalo

• priloženo izdelku, tovarniško uparjeno

• Delovanje okna

• Odpiranje/zapiranje/stop

• Avtomatsko zapiranje v primeru dežja

• Ročno odpiranje - čiščenje
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Senčila in elektrificirano okno

• Elektrificirano senčilo in elektrificirano okno

• Zunanje elektrificirano

• Notranje elektrificirano

• Omejena ponudba pri posebnih izdelkih ali tipih senčil

• Ročno senčilo in elektrificirano okno

• Zunanje ročno senčilo : NI KOMPATIBILNO 

• Notranje ročno : DA
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Naknadna elektrifikacija strešnega okna

• Prenove, izboljšave bivalnih pogojev

…kadar je možna napeljava električnega kabla

• Set za elektro pogon:

• Elektro motor, krmilnik, dežni senzor, brezžično stikalo

• Napeljava el.kabla do okna

• Predvideti lokacijo krmilnika

• Senčenje:

• Zunanje elektrificirano senčilo

• Notranje senčilo na solarni pogon
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Naknadna elektrifikacija strešnega okna

…kadar ni možna napeljava električnega kabla

• Set za solarni pogon:

• Motor z baterijo

• Solarna celica

• Dežni senzor

• Brezžično stikalo

• Ni krmilnika

• Ne zahteva dodatne napeljave

• Senčenje:

• Zunanja in notranja senčila na solarni pogon

• Neodvisna od okna

• Enostavno upravljanje senčil tudi v primeru ročnih oken
29



Okna za ravno streho in elektrifikacija

• Fiksen ali elektrificiran model okno

• Fiksno: ni možna naknadna elektrifikacija

• Elektrificirano: tovarniško vgrajen motor

• Senčila so samo na solarni pogon

• Proti pregrevanju

• Za zatemnitev

! Spletni webinar v juniju 2023
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Pametni sistem upravljanja

• Upravljanje izdelkov na daljavo

• Preko pametnega telefona

• Vsi izdelki na elektro ali solarni pogon

• Nadzor nad kakovostjo zraka
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Sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka

• Osredotočenost na kakovost notranjega okolja

• VELUX ACTIVE with NETATMO

• Samodejno uravnavanje notranje klime

• Senzorsko prezračevanje

• Samodejna toplotna zaščita (okna in senčenje)

• Popoln nadzor s pomočjo mobilne aplikacije na 
pametnem telefonu

• Enostavno glasovno upravljanje

V paketu:

• Senzor kakovosti notranjega zraka (CO2, T, %)

• Izhodno stikalo

• Gateway
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Integracija v sistem pametnega doma

• Možna integracija vseh izdelkov na 
elektro ali solarni pogon
• Okna

• Zunanja senčila

• Potreben vmesnik

• KLF 200

• Vmesni člen med našim standardom
(io homecontrol) in sistemom pametnega doma

• 5 kanalov
• 1 kanal / en izdelek ali skupina istega izdelka
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Integracija v sistem pametnega doma

• Povezljivost sistema VELUX ACTIVE v pametni dom

• Kompatibilnost
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• Ocena investicije

• Okna:

• Tovarniško elektrificirano: + 350,00 EUR*

• Zunanja senčila: 

• Zunanje mrežasto senčilo: + 220,00 EUR*

• Roleta: samo elektrificirana
ali na solarni pogon

• Dodatno: strošek krmilnika
v primeru vgradnje na ročno okno

+ 94,00 EUR

• Notranja senčila: 

• Električno/solarno:  + 95,00 EUR

* Cene so zaokrožene, razlika do ročnega upravljanja

Podatki za načrtovanje
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• Ocena investicije

• Optimizacija projekta

• Poznavanje kompatibilnosti izdelkov

• Podpora VELUX

Podatki za načrtovanje
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• Priprava načrta

• Označitev v tlorisu

• Shema

Podatki za načrtovanje

37



• Priprava popisa

• Popis GO del

• Popis elektroinštalacij

• kablovje

Podatki za načrtovanje

38



• Vgradnja elektrificiranega okna

• Okno je že tovarniško elektrificirano

• Priložen dežni senzor

• Kabel z vtikačem ( 230V ) je priložen.

• Elektriko pripeljati k oknu

• Zgoraj levo (gledano od znotraj)

Podatki za izvedbo elektroinštalacij
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• Naknadna elektrifikacija okna

• Napeljava el.kabla do okna

• Podomenta/nadometna

• Predvideti lokacijo krmilnika

• Napajanje z 230V

• Dostopnost

Podatki za izvedbo elektroinštalacij
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Light grey, use 

eyedropper to 

change text 

https://www.velux.si/pro/stran-arhitekti

Arhitekturni oddelek:

domen.pogorevc@velux.com

- Analize osvetlitve

- Umestitev/izbor oken

- Detajli

- Popisi

- Ocena stroška

Arhitekturna podpora

https://www.velux.si/pro/stran-arhitekti
mailto:domen.pogorevc@velux.com


Light grey, use 

eyedropper to 

change text 

Potrdilo o udeležbi / vpis kreditnih točk
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Potrdilo o udeležbi in/ali vpis kreditnih točk

Izpolniti vprašalnik

Vnos podatka v polje “Zbornica” – samo člani ZAPS 

številka članstva

Potrdilo poslano po pošti

Link do vprašalnika prejmete na mail po zaključku 
webinarja

Izpolniti čimprej (zaključek sobota 25.2.2023 do 24:00) 

Vpis točk na ZAPS uredimo mi

Vprašanja: neza.mocnik@velux.com

mailto:neza.mocnik@velux.com


Light grey, use 

eyedropper to 

change text 

Kako do podatkov
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Objava posnetka

Link do objave bo poslan v zahvalnem mailu

https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar

Podatki o izdelkih

https://www.velux.si/

https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar
https://www.velux.si/izdelki/ravne-strehe


HVALA
neza.mocnik@velux.com

Neža Močnik u.d.i.a.

Ljubljana, 24.2.2023
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