1. Cevi, cevne povezave, fitingi
1. Cevi, cevne povezave za vodo za ogrevanje in tehnološko paro iz
plastičnih materialov, bakra in jekla
2. Cevi, cevne povezave za tako ogrevanje - hlajenje iz plastičnih
materialov, bakra, nerjavečega jekla in mešanih ( povezanih ) materialov
3. Cevi, cevne povezave za plinske napeljave iz plastičnih materialov,
bakra, nerjavečega jekla in mešanih ( povezanih ) materialov
4. Cevi, cevne povezave za hladilno tehniko iz plastičnih materialov, bakra,
nerjavečega jekla in mešanih ( povezanih ) materialov
5. Cevni sistemi za ogrevanja, tehnološko paro, plin in kovine in nekovine .
notranja silkulacija
6. Cevne povezave, oprema za cevne povezave
7. Cevni sistemi iz gume in cevne povezave za cevne sisteme iz gume
8. Zaščitne cevi
9. Valovite cevi
10. Fitingi za vodo za ogrevanje un tehnološko paro iz razlučnih materialov
11.Fitingi za talno ogrevanje, hlajenje iz različnih materialov
12.Fitingi za plinske inštalacije
13.Fitingi za hladilno tehnologijo
Polproizvodi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cevi in polproizvodi iz aluminija
Cevi in polproizvodi iz plemenitega jekla
Cevi in polproizvodi iz bakra
Cevi in polproizvodi iz medenine
Kovinski profili
Nekovinski polproizvodi

Dušilci, tesnilni materiali, cevni prehodi
1.
2.
3.
4.

Protipožarna zaščita za cevne sisteme
Zračna in toplotna dušilna oprema in izdelki
Termilni materialni
Cevni prehodi

Postaje, razdelilci
1. Solarne postaje, razdelilniki ogrevanih krog
2. Toplotne postaje toplotnih prenosnikov
Armature za ogrevanje, tehnološko paro, tehnološko vodo in gasilne sisteme
1. Armature za regulacijo ogrevanih tal
2. Armature za ogrevalne sisteme
3. Armature za sistem tehnološke pare
4. Armature za regulacijo tlaka v ogrevalnih sistemih
5. Mešalne armature
6. Plinske armature
7. Armature za oljno kurjavo
8. Armature za požarno zašito
9. Kovinske armature
10. Izravnalne armature
11. Izpustne armature
Črpalke, raztezne posode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Črpalke za ogrevalne sisteme
Črpalke za sistem tehnološke pare
Črpalke za napajalno vodo
Črpalke za odvodnjavanje
Črpalna oprema
Posebne črpalke
Različne posode

2. Priprava vode
1. Priprava vode za ogrevanje in tehnološko paro
2. Priprava vode za hladilno in prezračevalno ( klima ) tehiko

3. Proizvodi za ogrevanje in tehnološko paro
1. Kotli za ogrevanje, olje/plini
2. Kotli za proizvodnjo tehnološke pare, olje, plini
3. Kotli za ogrevanje in tehnološko paro na trda goriva
4. Kotli za posebne namene
5. Kotlarska oprema
6. Oljni gorilniki in oprema
7. Plinski gorilniki in oprema
8. Gorilniki ne več vrst energentov
9. Bio- plini
10.Plinski grelniki vode
11.Toplotne črpalke
12.Soproizvodnja toplotne in električne energije
13.Tehnologija gorilnih celic
14.Električni grelniki
15.Električni oregevalni sistemi-oprema
16.Oljni rezervoarjiin oprema
17.Rezervoarji za utekočinjen plin
18.Peleti in skladiščenje peletov
19.Skladiščenje trdih energentov
20.Peči in oprem za centalno ogrevanje
21.Peči in oprema za ogravanje posameznih bivalnih prostorov

4. Sistemi za odvod dimnih plinov
1. Dimniški cevni sistem in oprema
2. Dimniki in oprema

5. Solarna tehnika Photovoltaika/Geotermija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solarna tehnika-oprema in sistemi
Photovoltaika- oprema in sistemi
Geotermija – oprema in sistemi
Vetrna emerija – oprema in sistemi
Biomasa – veza točka 3
Bioplin – veza točka 3

7. Male hidroelektrarne- energija vode- oprema in sistemi
Ure
- Predstavitev projektov ure v industriji in drugih objektih
- Proizvodi, oprema in sistemi za izvedbo ure projektov

6. Hranilniki
1. Termični hranilniki in oprema
2. Baterijski hranilniki
3. Kemični energijski hranilniki

7. Prenosniki toplote
1.
2.
3.
4.

Grelna telesa in oprema
Površinsko ogrevanje in oprema
Plinska grelna telesa
Izmenjevalci toplote

8. Hladilna tehnika
1. Oprema za hlajenje, hladilni sistemi
2. Stroji/aparati za hlajenje
3. Komponente za sisteme za hlajenje

9. Klima tehnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prostorski prenosniki, konvektorji
Naprave za prostorsko klimatizacijo
Toplotno-hladilni prenosniki za prostorsko klimo
Vlažilci zraka
Čistilci zraka
Gradbeni elementi za ogrevanje, hlajenje zgradb

10.

Prezračevanje

1. Ventilatorji
2. Zračni filtri
3. Cevovodi, cevi, kanali
4. Zračne lopute
5. Protipožarne lopute, ventili
6. Protidimne lopute, ventili
7. Regulatorji zračnega pretoka
8. Metalne raztezne omare
9. Dušilci zroka
10.Oprema za zračne sisteme
11.Industrijsko prezračevanje

Oprema za prezračevanje prostorov in sistemov
1. Centralni prezračevalni postroji
2. Decentralni prezračevalni postroji
3. Prezračevanje bivalnih prostorov
4. Prezračevanje kuhinj
5. Proizvajalci toplega zraka
6. Specilani postroji za prezračevanje prostorov
7. Sistemi za pridobivanje povratne toplote iz prezračevalnih naprav
8. Celostni prezračevalni sistemi za prostore za različne namene
9. Prosti prezračevalni sistemi
10.Klimatski sistemi za Geotermijo in atmosferske izvore energije
11.Komponente za prezračevalne sisteme

11. Povezljivost – avtomatizacija zgradb, prostorov in sistemov
1.
2.
3.
4.

Upravljanje zgradb, avtomatizacijski sistemi za zgradbe, objekte
Energijski management, kontroling
Hišna avtomatizacija, smart home
Bus – sistemi

5. Upravljalci, prikazovalniki za objekte, prostor in zgradbe
6. Proizvodi za kabliranje, povezovanje, stikalne omare za objekte, sisteme,
avtomatizacijo zgradb
Merilna upravljalska in regulacijska tehnika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regulacija zgorevanje in ogrevanja
Regulacija hlajenja
Regulacija klime in prezračevanja
Regulacijske naprave, postroji
Merilne naprave
Eletrični pogoni
Senzorji, polnilci
Števci, podatkovne naprave
Nadzorne naprave

12. Merilne naprave in naprave za preizkušanje/nadzor
1. Prenosne merilne naprave
2. Prenosne naprave za preizkušanje, nadzor, testirne naprave
3. Inšpekcijske kontrolne naprave

13. Software, hardware
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Software za ogravalne, prezračevalno in klima tehniko
Software za avtomatizacijo zgradb in upravljanje sistemov
Software za načrtovanje energetskih sistemov
Software za komercialno problematiko
Software za prodajno problematiko
3D tiskalniki

14.

Združenja, inštitucije, založništva, storitve

1. SZE, združenja, zbornice, energetska, obrtna, gospodarska
združenja,mešane (nem/slo) zbornice, veleposlaništva, društva ( stroj.
i., vzdrževalc ), Inštitut Jožef Štefan, Milan Vidmar, ....
2. Inštutucije, agencije ( primorsko, podravje )
3. Inštituti za cetrificiranje ( SIQ, TUV,... )
4. Strokovni založniki ( E.M., FINANCE, ... )

5. Storitve za energetsko branžo ( upravljanje energetskih objekotv,
zgradb, stanovanjskih objektov, pregledi, vzdrževanje, servisiranje,
čiščenje prezračevalnih sistemov, storitve interneta ... vse za področje
energetike, klimatizacije in prezračevanja )
6. Organizatorji simpozijev, konferenc ( SZE, FINANCE, POREDOŠ )
7. Stortive odvoza in skladiščenja odpadkov/ostankov pri zgorevanju,
čiščenju
8. Dimnikarske storitve
9. Izobražavalne inštitucije ( srednje šole, fakultete ... )
10. Ministrstvo ( infrastrukturno, gospodarsko, okolje in prostor )
11.Start-up podjetja, produkti
12.Arhitekti, gradbeniki

15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orodja, stroji, pritrdilni materili in pomožni materiali

Orodja
Orodja in stroji za cevne inštalacije
Orodja in stroji za obdelavo pločevine
Pritrdilni material
Pomožni material
Zaščitna oblačila

16.

Delavnice, oprema za skladišča, servisna vozila, oprema za

servisna vozila
1. Oprema za delavnice in skladiščne prostore
2. Servisna vozila
3. Oprema za servisna vozila

17. E- mobilnost
- Podobnik

18.

Odpadki v energetiki

1. Odvoz, skladiščenje in predelava

19. Financiranje, pogodbeništvo v energetiki, trgovanje
- Banke
● SID, EKO SKLAD, EBRD...
- Finančni razpisi za področje energetike ( domači, EU )
- Trgovanje
● z el. Energijo,
● s toplotno e. ,
● z belimi certifikati,
● s CO2 kuponi
- Pogodbeništvo

20. Zakonodaja in dolgoročne usmeritve z energetiko do l.
2050
21. Izobraževanje in borza poklicev
-

Izobraževanje
Potrebe šo kadrovski strukturi v energetiki v prihodnjem
Možnosti šolskega/izobraževalnega sistema
Podelitev štipendij
Borza kadrov
22. Podpora in sodelovanje tujih partnerjev

- Veleposlaništva
- Gospodrske zbornice

