
O čem pravzaprav 
govorim, ko rečem, da 
se ukvarjamo z izdelki za 
prezračevanje?

“
Ko se predstavim kot predstavnik podjetja TRGO-MOKK, vedno 
povem, da smo podjetje, ki se ukvarja s črko V(prezračevanje) s 
področja HVAC industrije. Vse v redu in prav, ko se predstavim nekomu, 
ki se ukvarja z isto dejavnostjo, on že ve o čem govorim.

Kaj pa, ko se predstavim nekomu, ki se ukvarja npr. s storitveno dejavnostjo recimo 
digitalnim marketingom. Njemu najbrž to ne pove veliko? 

Pri razlagi HVAC sistema sem si pomagala s posnetkom, ki sem ga našla na YouTube. 
Mislim, da HVAC sistem zelo lepo in nazorno razloži:    

Res je, da sem vse skupaj malo spremenila. HVAC sistem se ne razlikuje samo med 
različnimi vrstami stavb, razlikuje se tudi med različnimi državami.🤔

H – heating  / ogrevanje 

V – ventilation  / prezračevanje  

A – air

C – conditioning  

https://www.youtube.com/watch?v=ScVBPAitibQ 

} klimatizacija

HVAC sistem skrbi za zagotavljanje visoke kakovosti zraka v stanovanjskih stavbah, srednje do 
velikih industrijskih in poslovnih objektih, kot so nebotičniki in bolnišnice. Dejstvo je, da kakovost 
zraka bistveno vpliva na naše udobje, počutje, produktivnost in zdravje.

Vsaka stavba ima svoj HVAC sistem. Tako bo HVAC sistem stanovanjske hiše, komercialnih 
objektov npr. pisarn, trgovskih centrov in bolnic zelo različen. 

Deli stavbe (npr. posamezne pisarne), ki imajo enake zahteve glede ogrevanja in hlajenja se 
imenujejo cone. Posamezna cona pa ima vsaj en termostat.  Na določitev cone pa ne vplivajo 
samo zahteve ljudi, ampak tudi npr. zahteve opreme, delovnega procesa, vreme, itd.... 

Zgornji posnetek prikazuje razlago HVAC sistema za komercialno stavbo oz. pisarne. V takih 
stavbah je običajno večje število različnih uporabnikov ter različnih prostorov. Prepričana sem, 
da se strinjate, da bo v pisarni, kjer so same ženske pozimi precej bolj toplo kot v pisarni, kjer 
so sami moški. Težko pa je poiskati neko primerno temperaturo za vse, ko so v eni pisarni tako 
moški, kot ženske 😊. Termostat je velikokrat jabolko spora med spoloma. Jaz bi imela 24°C, 
sodelavec pa 21°C. Vsak ima svoj pogled na udobje in ga občuti drugače. Jaz sem pri 21°C skoraj 
v bundi 🥶.

Torej, kot že omenjeno, termostat je del HVAC sistema s katerim uravnavamo temperaturo 
zraka v prostoru. 

Nadaljevanje sledi……

https://www.youtube.com/watch?v=ScVBPAitibQ

