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Osnove higiene zraka 
( V i r : C h r i s t o f  D r e x e l  i n  R e i n h a r d  W e i s s  d r e x e l  u n d  w e i s s )  

Toplotne izgube zaradi prezračevanja: 

Z vse večjim razvojem energetsko varčne gradnje hiš se delež toplotnih izgub zaradi 
prezračevanja v skupnih izgubah energije močno povečuje. Te izgube so bile v 

»običajnih« stavbah le drugi največji in manj upoštevan faktor, v sodobnih stavbah s 

zelo dobro toplotno izolacijo ovoja stavbe pa predstavljajo glavnino izgub v skupni 
energetski bilanci. 

Slika 2.1: Delež toplotnih izgub zaradi prezračevanja v celotnih toplotnih izgubah pri različnih standardih gradnje  

Kakovost zraka v prostoru 

Kakovosten zrak, ki vsebuje malo škodljivih snovi in je le neznatno obremenjen z 
neprijetnimi vonji, predstavlja osnovno zahtevo vseh ljudi. Visoke koncentracije 
škodljivih snovi nastajajo zaradi emisij iz materialov. Sem spadajo še emisije, ki jih 
povzročamo ljudje kot stalen vir vodne pare, ogljikovega dioksida in vonjav. 
Zrak, ki ga dihamo, vsebuje tudi zastrašujoče koncentracije škodljivih snovi, kot so 
organske spojine (benzol in formaldehid), prah, radon, biološki aerosoli (bakterije, 
virusi, trosi plesni itd.) in kemikalije (hlapi čistil, kozmetičnih sredstev itd.). Minimalno 
prezračevanje z odvajanjem tovrstnih škodljivih snovi ne prinaša omembe vrednih 
učinkov, saj naša čutila omenjenih nečistoč v zraku sploh ne zaznajo oz. jih zaznajo 
zelo pozno. Stalno merjenje in nadziranje s preprosto zasnovo je zaradi velikega 
števila škodljivih snovi v bivalnih prostorih praktično neizvedljivo (v praksi obstaja več 
kot 10.000 plinov in njihovih spojin). Najučinkovitejšo zaščito pred zdravstvenim 
tveganjem lahko dosežemo le z odstranitvijo oz. izoliranjem virov emisij. To pomeni, 
da moramo vnos škodljivih snovi zmanjšati pri viru nastanka. Prezračevanje pa 
potrebujemo tudi v biološko grajenih hišah, četudi jih čistimo in prenavljamo in tako 
niti ne dopuščamo nastajanja škodljivih snovi v zraku. Pri tem sta odločilni dve 
sestavini zraka, ki nastajata povsod, kjer se zadržujejo ljudje: ogljikov dioksid in 
vodna para. 

Ogljikov dioksid: 

Splošno razširjeno prepričanje, da je prezračevanje potrebno »zaradi porabljenega 

kisika«, je zmotno. Pri običajnih aktivnostih v stanovanju namreč odrasel človek 

porabi le 15 do 50 litrov kisika (O2) na uro. V prostoru, katerega površina znaša na 
primer 20 m², pa je na voljo kar 10.000 litrov O2 v zraku. Torej bi se lahko pri 1-kratni 

izmenjavi zraka na uro, z »lažjimi telesnimi aktivnostmi« v tem prostoru teoretično 

ukvarjalo kar 200 ljudi, ne da bi prišlo do pomanjkanja kisika. 
Kar sproža upravičeno željo po svežem zraku, so vonjave zaradi izhlapevanja iz teles 
in z dihanjem ustvarjeni ogljikov dioksid (CO2).  
Ogljikov dioksid sicer ne sodi med pline, ki bi lahko povzročali znake akutnih 
zastrupitev, toda po drugi strani so prav previsoke koncentracije CO2 v bivalnih 
prostorih povezane z znaki utrujenosti, zmanjšanjem zbranosti in zaznavanjem 

»zatohlega, zadušljivega, porabljenega zraka«. 

Vodna para: 

Vodna para se v bivalnih prostorih nenehno proizvaja v velikih količinah, pri čemer se 
ljudje zaradi visoke vlažnosti zraka počutijo vse prej kot prijetno in znosno. Vlažnost 
zraka med 35 in 65% v temperaturnem območju med 18 in 23°C nima bistvenih 
učinkov na udobno počutje. 
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Toda vlažnost ima pomembne posredne učinke na kakovost zraka in zdravje 
stanovalcev: 
če je zrak preveč suh (zračna vlažnost v prostoru znaša manj kot 40%), nastanejo 
pogoji za daljše preživetje nekaterih vrst bakterij in virusov, ki povzročajo bronhialna 
obolenja. V teh pogojih hitreje prihaja do ustvarjanja elektrostatičnega naboja, 
izsuševanja sluznice in vrtinčenja prahu, predvsem v povezavi s konvekcijskimi 

ogrevalnimi sistemi (»praskanje v grlu«). Če je relativna vlažnost zraka večja od 

60%, se izboljšajo življenjski pogoji za hišne pršice. Pri še višji vlažnosti lahko pride 
do razvoja plesni zaradi pojava kondenzacije vodne pare na hladnih zunanjih stenah. 
Plesen ne prestavlja nevarnosti le za gradbeni material, temveč je lahko neposredni 
povzročitelj bolezni pri bolnih in šibkih osebah. 

Prezračevanje preko oken – mehansko prezračevanje: 

Zlasti namerno prezračevanje z odpiranjem oken, tako da nastane prepih, povzroča 
močna nihanja koncentracij CO2 in vlage v zgradbi (visoke maksimalne vrednosti 
koncentracij) in izjemno velike toplotne izgube v kurilni sezoni. Enakomerno kakovost 
zraka v prostoru pri minimalnih izgubah energije lahko dosežemo z uporabo 
mehanskega komfortnega prezračevanja. 
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Primerjava komfortnega prezračevalnega sistema z običajnim prezračevanjem npr. z vsakournim prezračevanjem 
z navzkrižnim odpiranjem oken 

 

Količine zraka: 

Ob predpostavki, da je kakovost zunanjega zraka dobra in so emisije zdravju 
škodljivih snovi v prostorih minimalne, lahko izračunamo potreben volumski pretok 
zunanjega zraka v stanovanjih z ozirom na vsebnost CO2, faktor izmenjave zraka in 
vlažnost zraka v prostoru: 

CO2 kot merilo: 

Že Pettenkoffer (1819-1901) je dejal:  

»Glavni izločki naših pljuč in kože sta ogljikov dioksid in vodna para. Obenem majhna 

količina hlapljivih organskih snovi prehaja v zrak, kar lahko občutimo kot neprijeten 

vonj, katerega intezivnost je sorazmerna s količino izločenega CO2«,  

 
Iz tega sledi, da lahko vsebnost CO2 uporabimo kot merilo onesnaženja zraka. To 
merilo se uporablja tudi v današnjih pravilih, po katerih se ljudje pri koncentracijah 
CO2 pod 0,1 do 0,15% počutijo udobno, pri koncentracijah nad 0,2% pa neudobno. 
 

Vrsta aktivnosti 

Izdihan ogljikov 

dioksid v litrih na 

uro 

Potrebna 

količina 

svežega 

zraka v m³ 

na uro 

Spanje, počitek 10 - 13 17 - 21 

Branje, gledanje televizije 12 - 16 20 - 26 

Delo za pisalno mizo 19 - 26 32 - 42 

Gospodinjska opravila 32 - 43 55 - 72 

Obrtniška dela 55 - 75 90 -130 

Nastajanje ogljikovega dioksida in količina svežega zraka, ki jo potrebujejo odrasle osebe pri različnih aktivnostih 

Če predpostavimo, da je vsebnost CO2 v zunanjem zraku 0,036%, potem za znižanje 
koncentracije CO2 v notranjosti na 0,1 Vol% zadošča dovajanje zunanjega zraka v 
količini 30m³/h na osebo. 

Dosežena  koncentracija CO2 v prostoru kot funkcija volumskega pretoka zunanjega zraka v m³/h na osebo pri 
srednjem močnem viru CO2 z intenziteto 18 l/h v prostoru in koncentraciji v zunanjem zraku 0,036% 

 

Izmenjava zraka kot merilo: 

Ker v količini zunanjega zraka, izračunani po kriteriju za CO2, velikost zgradbe nima 
vpliva, kriteriji projektiranja pa so pogosto povezani s faktorjem izmenjave zraka, je 
preverjanje tega vidika povsem na mestu. V smernicah za načrtovanje se za 
izmenjavo zraka navaja orientacijska vrednost 0,3 do 0,8 h-1, pri čemer so si 
strokovnaki enotni, da je 0,8-kratno izmenjavo zraka smiselno določiti zgolj kot 
zgornjo mejno vrednost v izračunu energetske bilance. Poleg tega so raziskave 
pokazale, da se notranji zrak pri tako visokih stopnjah izmenjave zraka, še posebej v 
hladnem obdobju, pogosto preveč izsuši (vlažnost zraka lahko pade pod 25%). 
Pri projektiranju prezračevalnih naprav v stanovanjih stremimo k temu, da bi dosegli 
skupen faktor izmenjave zraka med 0,3 in 0,5. 
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Vlaga kot merilo: 

Vlažnosti zraka v prostorih med 30% in 70% v temperaturnem območju med 18°C in 
23°C ne zaznavamo neposredno in tako tudi nima neposrednih vplivov na naše 
počutje. Vlažnost zraka v prostorih naj bi z nadzorovanim prezračevanjem vzdrževali 
v območju med 40% in 60%. Intenzivnost obremenitev z vlago je v največji meri 
odvisna od števila in vedenja stanovalcev. V štiričlanskem gospodinjstvu lahko 
nastaja med 8 in 15 kg vodne pare dnevno, kar približno ustreza prostornini enega 
vedra. 
 

Lončnice    7 - 15 g/ura 

Srednje velik kavčukovec 10 - 20 g/ura 

Sušeče se perilo - 4,5 kg (ožeto) 50 - 200 g/ura 

Kopalna kad pribl. 1100 g/uporaba 

Prha pribl. 1700 g/uporaba 

Kratkotrajno kuhanje 400 - 500 g/ura 

Dolgotrajno kuhanje 450 - 900 g/ura 

Pečenje pribl. 600 g/ura 

Pomivalni stroj pribl. 200 g/cikel pomivanja 

Pralni stroj 200 - 350 g/cikel pranja 

Ljudje: 

Spanje 40 - 50 g/ura 

Hišna opravila pribl. 90 g/ura 

Telesno naporna aktivnost pribl. 175 g/ura 

Oddajanje vlažnosti (vodne pare) v stanovanjih 

Sposobnost zunanjega zraka, da iz prostora odvzema odvečno vlago, je odvisna od 
zunanje temperature, vlažnosti zunanjega zraka in temperature v prostoru, na katero 
ogrevamo zunanji zrak. Če je npr. zunanji zrak pri 0°C 100% zasičen s 5g/m³, je to 
enako kot če bi relativna vlažnost zraka, ki ga pozneje ogrejemo v prostoru, znašala 
30%. To pomeni, da je zrak sedaj sposoben prevzeti še nadaljnjih 12,5 g vode, 
dokler se znova ne zasiči do 100%. 
Odvajanje vlage s prezračevanjem torej poteka tako, da hladen zunanji zrak z nizko 
vlažnostjo v stanovanju ogrejemo, pri čemer zrak prevzema vlago v prostoru. 
Iz tega sledi, da je razvlaževalni učinek zunanjega zraka v zimskih mesecih bistveno 
večji kot v toplejšem prehodnem letnem času, ko je npr. zasičen zunanji zrak pri 
10°C že bolj vlažen kot notranji zrak s temperaturo 20°C in relativno vlažnostjo 50%. 
 
Količina zraka 30 m³/h na osebo je vezana na odvod vlage 140g/h na osebo, 
temperaturo zraka v prostoru 20°C in pogoje prehodnega letnega časa.  
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Maksimalna vsebnost vodne pare (= 100% relativna vlažnost zraka) v gramih na kubični meter zraka pri različnih 
temperaturah zraka 

 
 
Dodaten pomemben vidik je ta, da lahko maksimalne vrednosti vlage za razliko od 
maksimalnih vrednosti CO2, ublažimo z absorbcijskimi materiali z odprtimi porami. 
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Dimenzioniranje prezračevanja bivalnih 
prostorov 
Določitev skupne količine zraka – glej prilogo 1: Dimenzioniranje količine zraka.xls 
 

Določitev količine zraka po prostorih: 
 
Prostor Dovod zraka (m³/h) Odvod zraka (m³/h) 

Dnevna soba   

Spalnica staršev   

Otroška soba   

Soba za goste   

Delovna soba   

Kuhinja   

Kopalnica   

Prha   

WC   
 

Katere dimenzije cevi za kakšno količino zraka? 
Nizke hitrosti zraka potrebujemo, da bi dosegli manjše tlačne izgube v ceveh, pa tudi 
za preprečevanje šumenja zaradi strujanja. Tlačne izgube so sicer kvadratno 
sorazmerne s hitrostjo, da pa ne bi prekoračili določene vrednosti na tekoči meter 
cevi, morajo biti hitrosti v manjših cevovodih nižje kot v večjih cevovodih. Smiselna 
mejna vrednost padca tlaka je 0,7 Pa na tekoči meter cevi. Iz tega sledijo naslednje 
dopustne količine zraka: 
 
Premer Hitrost pri 0,7 Pa/m Količina zraka (m³/h) 

80 1,8 33 

100 2,1 59 

125 2,5 110 

160 2,9 210 

200 3,4 385 
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Sistemi ogrevanja in prezračevanja za pasivne 
in nizkoenergijske hiše 
 
Od zahtev po svežem zraku do tehnične zasnove oskrbe z energijo: iz prej 
obravnavanih higienskih in energijskih zahtevah po svežem zraku v pasivnih in 
kakovostno grajenih nizkoenergijskih hišah se zastavlja vprašanje integracije 
samodejnega komfortnega prezračevanja v tehnično zasnovo ogrevanja. 
 

Sistem 1 

 
Shema naprav v sistemu 1 

 

Funkcijo prezračevanja in ogrevanja te zgradbe opravlja kompaktna naprava 
aerosmart S, M ali L. Majhna toplotna črpalka v tej napravi dobavlja v večini primerov 
tudi v najhladnejših mesecih toliko toplote, da je mogoče zagotoviti želene 
temperature v prostorih.  
 
Za pokrivanje majhnih preostalih potreb po toploti namestimo električne grelnike z 
neposrednim sevanjem, ki pa smejo pokriti največ 5% skupnih potreb po toplotni 
energiji. 
 
Za pripravo tople sanitarne vode v tem primeru skrbi kompaktna naprava, ki 
sanitarno vodo učinkovito ogreva s pomočjo majhne toplotne črpalke. Zaradi 
visokega izkoristka toplotne črpalke priporočamo tudi uporabo dodatnega 
fotonapetostnega sistema. 
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Sistem 2 
 

 

Shema naprav v sistemu 2 

 

V tej pasivni hiši prevzame kompaktna naprava aerosmart XLS poleg ogrevanja 
prostorov s svežim zrakom, še del ogrevanja prek običajnih nizkotemperaturnih 
ogrevalnih sistemov. Krogotok s slanico, ki je položen v zemlji, pridobiva toploto iz 
zemlje. Na ta način se ne oskrbuje samo toplotna črpalka, temveč se tudi predhodno 
ogreva zunanji zrak. 
 
Za pripravo tople sanitarne vode v tem primeru skrbi kompaktna naprava, ki 
sanitarno vodo učinkovito ogreva s pomočjo majhne toplotne črpalke. Tudi pri tem 
sistemu priporočamo uporabo dodatnega fotonapetostnega sistema. 
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Sistem 3 

 

Shema naprav v sistemu 3 

 

Naprava aerosmart S, M ali L lahko prevzame funkcijo ogrevanja tudi v 
nizkoenergijski hiši z ogrevalno obremenitvijo do 25 W/m² . Dodatno ogrevanje - na 
primer ločena peč v osrednjem bivalnem prostoru – uporabimo šele pri razmeroma 
nizkih zunanjih temperaturah. Pri ustrezni arhitekturi lahko za ta hladna obdobja 
zadošča en sam toplotni vir v hiši. 
 
Za pripravo tople sanitarne vode v tem primeru skrbi kompaktna naprava, ki 
sanitarno vodo učinkovito ogreva s pomočjo majhne toplotne črpalke. Tudi pri tem 
sistemu zaradi visokega izkoristka toplotne črpalke priporočamo uporabo dodatnega 
fotonapetostnega sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zasnova pasivne hiše                                                                               Maj 2007 

 

drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh 11 od 17 

Sistem 4 

 
 

Shema naprav v sistemu 4 

 

 

Če hočemo nizkoenergijsko hišo ogrevati monovalentno, imamo možnost, da s pečjo 
na pelete, ki seva toploto v prostoru namestitve, istočasno ogrevamo vodo v 
hranilniku toplote, iz katerega potem znova odvzemamo toploto za dogrevanje 
dovedenega zraka. 
Seveda lahko v tem primeru za zagotavljanje toplote uporabimo tudi centralni kotel 

na drva. 

 

Zaželjeno je da, se topla voda v tem primeru ogreva s sončnimi toplotnimi kolektorji, 

tako da v vročih mesecih ni potrebno uporabljati peči. 
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Shema naprav  za čisto komfortno prezračevanje 

 

Prezračevalni sistem je seveda smiseln tudi v primerih, ko nimamo potrebe po 
doseganju posebnih karakteristik ali standardov. Naprava v tem primeru ne 
prevzame funkcije ogrevanja, temveč za to uporabimo konvencionalni ogrevalni 
sistem. Na sliki je prikazan primer s toplotno črpalko za ogrevanje. 
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Shema naprav pri semicentralnem sistemu za večstanovanjsko gradnjo 
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Načrtovanje prezračevanja stanovanjskih 
prostorov 
Razdelitev območij 
 Območja dovoda zraka = dnevne sobe, spalnice in otroške sobe 

 Območja odvoda zraka = vlažni in z vonjavami obremenjeni prostori, WC, kuhinja, 
kopalnica 

 Prehodna območja = območja, preko katerih zrak prehaja, npr. veža ali predsoba 

Določanje količine zraka po prostorih 
V skladu s prej navedeno tabelo – pri tem je treba nujno paziti na uravnotežen dovod 
in odvod zraka. 

 

Priprave pred načrtovanjem cevovodov 
Pred dejanskim načrtovanjem razdelilnega omrežja zraka moramo v tloris vnesti 
potrebne količine zraka, izbrati lokacije odvodov zraka; določiti mesto vsesavanja 
zunanjega zraka in izhod za zavrženi zrak ter lokacijo naprave. Pri tem moramo 
upoštevati naslednje kriterije:  

Lokacija dovodov in odvodov zraka 

 Lokacijo v prostoru izberemo tako, da so ventili dostopni in niso zakriti s 
pohištvom, zavesami itd. 

 Upoštevati moramo maksimalni volumski pretok na posamezen izhod (po potrebi 
več ventilov v prostoru)   

Lokacija naprave 

 Dober dostop, zlasti za vzdrževalna dela  

 Kratke poti napeljave 

 Prostor naj bo zaščiten pred zmrzovanjem, po možnosti naj bo ogrevan 
(->dodatna izolacija cevi ni potrebna) 

Mesto vsesavanja zunanjega zraka 

 Po možnosti vsesavamo neonesnažen zunanji zrak (ne ob močno obremenjeni 
cesti ali v bližini kompostnika ipd.) 

 Preprečiti moramo mešanje z zavrženim zrakom 

Zavrženi zrak 

 Skozi streho ali zunanjo steno 

 Preprečiti moramo mešanje z vsesavanjem zunanjega zraka   
   

Načrtovanje cevovoda  
Z vidika delovanja so najpomembnejša sestavina sistema zračni kanali. Upoštevati 
moramo naslednje smernice: 

Minimiranje tlačnih izgub 

 Tlačne izgube na nobenem odseku ne smejo presegati 0,7 Pa/m 
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 Kratke napeljave, majhno število zavojev, po možnosti brez stičišč 

 Uporaba pocinkane pločevine z gladko steno 

 Upogljivih cevi ne uporabljamo (visok upor zraka, nevarnost onesnaženja) 

 Stična mesta cevovodov in fazonske kose izvedemo zrakotesno 

 Tlačna izguba na izhodu zraka 10-15 Pa (gl. tudi "Izbira izhodov zraka) 

Napeljava cevi 

 Pred napeljavo cevi se posvetujemo z arhitektom, po potrebi tudi s statikom 

 Tople kanale (dovod in odvod zraka) po možnosti napeljemo v ogrevanem 
območju 

 Čim krajši kanali z zunanjim in izpustnim zrakom v ogrevanem območju 

 Polaganje cevnega omrežja za prezračevanje naj ima prednost pred omrežjem za 
ogrevanje/vodo, s čimer preprečimo komplicirane napeljave cevi 

 Dimenzioniranje in vrisovanje cevovoda v tloris (črtna risba) 

zolacija cevi 

 
 Določitev in vpis debeline izolacije 

Odprtine za prehajanje zraka: 

 Med dovodnim in odvodnim območjem predvidimo odprtine za prehajanje zraka, 
tako da je izmenjava zraka zadostna tudi pri zaprtih vratih 

 Osnovno pravilo: na 10 m³/h zadošča reža vrat 1,5 mm 
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Akustika – občutljiva tema 
Neka anketa, ki je bila leta 2001 izdelana z reprezentativnim številom uporabnikov 
prezračevanja bivalnih prostorov, je pokazala pretežno visoko zadovoljstvo. Na 
vprašanje, kje vidijo morebitne motilne dejavnike, je skoraj polovica vprašanih 
odgovorila „moteč hrup v dnevni sobi in spalnici“. 
 
Iz tega razloga si kot cilj ne zastavljamo zasnove tihega, temveč zasnovo neslišnega 
prezračevalnega sistema. Seveda pa je to izvedljivo le z najboljšimi napravami na 
tržišču in z brezhibnim načrtovanjem opreme za dušenje hrupa. 
 

Zemeljski izmenjevalnik toplote 
Zemeljski izmenjevalnik toplote za predhodno ogrevanje zunanjega zraka ni 
neizogibni sestavni del prezračevalnega sistema. Večja ko je učinkovitost 
rekuperacije toplote, manjša je primarna raba zemeljskega izmenjevalnika toplote. S 
tem ko preprečimo zmrzovanje vstopajočega zunanjega zraka dosežemo majhen 
prihranek energije, poleg tega pa pred zmrzovanjem zaščitimo tudi ploščni 
izmenjevalnik toplote in v primeru uporabe toplotne črpalke dosežemo dvig 
temperature zavrženega zraka. V poletnem času lahko zunanji zrak tudi predhodno 
ohlajamo, čeprav s tem ne moremo doseči učinka klimatizacije v običajnem smislu  
 
Alternativne metode za predhodno ogrevanje zraka ponujajo zemeljski izmenjevalniki 
toplote napolnjeni s slanico in električne naprave za zaščito pred zmrzovanjem. 
 
Zemeljski izmenjevalniki so iz varjenih PE cevi, ki jih položimo v zemljo s približno 2% 
padcem. Z varjenjem cevi preprečimo vdor radona  in omogočimo njihovo čiščenje. 

Splošne smernice pri polaganju: 
 Material PE ali PP, spajanje z zatesnjenim varjenjem ali z vstavljanjem 

 Globina polaganja 1,5 do 2 m pod zemljo 

 Odmik od robov zgradb najmanj 1m 

 Razmik med cevmi najmanj 1m 

 Podlaga mora biti dobro utrjena – priporočljivo je polaganje filca 

 Posedanje moramo preprečiti 

 Cevi kolektorjev morajo biti položene na peščeno posteljico 

 Cevi kolektorjev zasujemo z najmanj 10 cm debelim slojem peska – najbolje z 
utrjevanjem z vodo 

 Mesta s spremembo smeri cevi in mesta termičnih spojk morajo biti obbetonirana, 
da omejimo raztezanje. 

 Pri vgradnji prehodov skozi zidove s tesnilno prirobnico moramo paziti na to, da je 
spoj s kolektorsko cevjo izven vodotesne stene izveden s termično spojko 

 

 

Odvisno od podkletitve sta na voljo dve možnosti polaganja: 
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S podkletitvijo: 
Kondenzat in vodo za čiščenje lahko vodimo v klet, kjer je predviden ustrezen odtok.  
Filter za fini prah namestimo na vidnem mestu na prostem (izvedba po želji z 
integrirano zaščitno rešetko proti vremenskim vplivom); ohišje filtra lahko namestimo 
tudi v garaži ipd., vendar moramo pri tem z dodatno cevjo napeljati zrak od zunaj do 
filtra. Pomembno pri namestitvi v prostorih z visokimi temperaturami: že pri majhnih 
temperaturnih odstopanjih od zunanjega zraka se na cevovodih in ohišju pojavlja 
kondenzat, v ta namen poskrbimo z ustrezno izolacijo. 
 

Brez podkletitve: 
Da bi omogočili odtekanje kondenzata in vode za čiščenje, moramo v tem primeru 
uporabiti zunanji jašek. 
Filter za fini prah lahko namestimo v jašku ali na vidnem mestu na prostem (izvedba 
z integrirano zaščitno rešetko proti vremenskim vplivom). 
Pri visoki podtalnici je treba celotno zacevitev izvesti v zatesnjeni izvedbi, odtekajočo 
vodo moramo odsesavati s potopno črpalko iz T-kosa.  
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