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Želimo Vam
vesele praznike in
toplo vzdušje v letu 2006

SELTRON NOVICE
Uvodnik
Leto 2005 počasi in vztrajno zapisuje
utrinke življenja. S piko na zadnjem
popisanem listu bo odšlo med spomine.
Mi vsi pa bomo potegnili črto pod vsem
tistim, kar nas je veselilo ali žalostilo in
si v srca in misli zapisali drobne trenutke
sreče.

Ob prihodu novega leta si ponavadi želimo, da bi bili
bolj uspešni in zadovoljni. Vendar, ko malce uredimo
svoje misli, ugotovimo, da smo tudi v preteklem letu
dosegli mnogo velikih in malih uspehov, srečali mnogo zanimivih ljudi in se od njih marsičesa naučili.
Ob pogledu na iztekajoče se leto, lahko zaključimo,
da je bilo za naše podjetje poslovno uspešno. Stopili
smo na pot notranje prenove in osvajanja tujih trgov.
Na področju razvoja novih izdelkov smo se projektov lotili z veliko mero inovativnosti in bomo v letu
2006 presenetili kupce in konkurente z novo paleto
motornih pogonov in kompaktnih regulatorjev. Dobre rezultate dosegamo tudi na vse bolj zanimivem
področju reguliranja ogrevanja v sistemih z uporabo
obnovljivih virov energije.

Ponosni smo na dejstvo, da Seltronovim regulatorjem
zaupajo kupci v štirinajstih državah Evrope. Glede
na različnost ogrevalnih sistemov, ki jih v teh državah srečujemo, so se naši izdelki pokazali kot visoko
zmogljivi in prijazni za uporabo.
Naša želja je, da blagovna znamka Seltron kupcem pomeni kakovost in inovativnost. Z lastnimi izdelki smo
to v veliki meri že dosegli, zato se tudi pri ponudbi
izdelkov tujih proizvajalcev držimo načela, da slovenskemu trgu ponudimo le najkakovostnejše. Letos smo
poleg nizkotemperaturnega oljnega kotla Optima, ki
se je že izkazal kot izdelek vreden zaupanja, trgu ponudili oljni kondenzacijski kotel Rotex A1. Meritve,
ki smo jih izvedli, so nas pozitivno presenetile, zato
lahko trdimo, da je Rotexov kotel eden najvarčnejših
oljnih kondenzacijskih kotlov in bo v naslednjih letih
gotovo zasedel vidno mesto med kotli na slovenskem
trgu.
Vsekakor pa nismo pozabili na vas, ki ste naši zvesti
kupci. V letu, ki se izteka, smo začeli z vrsto aktivnosti
in rezultat ene izmed teh so tudi Seltronove novice.
Danes je pred vami druga številka. Želimo si, da bi
novice postale naše skupno glasilo, zato vas vabimo,
da nam jih v prihodnje pomagate oblikovati. Zelo
bomo veseli vaših idej in zamisli.
In cilji v letu 2006? Zastavljeni so optimistično, čeprav
se zavedamo neizprosnosti konkurence tako doma,
kot v tujini. Vendar verjamemo, da smo tim sodelavcev, ki bo to, kar smo si zastavili, tudi uresničil.
Končajmo z mislijo, ki naj izzveni v voščilo za prihajajoče leto 2006.

Med dvema trenutkoma
se nenadoma
odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas.
Kolektiv podjetja Seltron
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SELTRON NOVICE
Seltron na Evropskem trgu
Sodelovanje podjetij Seltron in Mader

Vse večja prisotnost na evropskem trgu je privedla do
poslovnega sodelovanja z različnimi podjetji. Eno izmed njih je tudi trgovsko podjetje Mader iz Nemčije,
s katerim gradimo skupen dolgoročni poslovni odnos.
Omenjeno podjetje je eden izmed večjih ponudnikov
materiala za vzdrževanje in servis oljnih in plinskih
gorilnikov različnih moči. Svojo ponudbo predstavlja
na 720 straneh prodajnega kataloga, ki je pod blagovno znamko SELTRON MADER dostopen tudi kupcem v Sloveniji. Katalog je zelo obsežen, zato smo se
odločili, da ga trenutno ne bomo prevajali v slovenščino. Menimo, da to ne bo ovira, saj je sistematično
urejen in opremljen z množico slikovnega gradiva,
kar omogoča hitro iskanje želenega produkta. Vsi izdelki so poleg slike opremljeni tudi z naročniško številko, kar zmanjšuje možnost napak. Zaradi hitrejše
dobave naročenega blaga, bomo povečali zalogo najbolj iskanih artiklov. Za ostale pa se bomo potrudili,
da bodo dobavni roki čim krajši. Prodajni katalog
bomo podrobneje predstavili na sejmu Energetika v
Celju. Zavedamo se, da je sezona servisov gorilnikov
in v tej zvezi potreb
po tovrstnem materialu v času kurilne
sezone, ki je v teku,
zato je omejeno
število katalogov
že na voljo. Za
naročilo izpolnite anketo na
predzadnji
strani Seltronovih novic.

Tehnična fakulteta v Atenah
O SELTRONOVIH REGULATRJIH
V mesecu juliju je na tehnični fakulteti v Atenah potekal sklop seminarjev na temo varčevanja z energijo. Grški partner je v okviru teh seminarjev predstavil naše regulatorje, sobne termostate in motorje.
Slušatelji so izrazili presenečenje nad zmogljivostjo
in univerzalnostjo predstavljenih izdelkov, z željo, da
bi se z njimi podrobneje spoznali. Glede na to, da je
bilo zanimanje med študenti in slušatelji res izredno
veliko, smo fakulteti podarili spekter regulatorjev, ki
so namenjeni podrobnejšemu preučevanju in testiranju. Poudariti želimo, da so se študentje dela lotili
poglobljeno in sistematično. Nekaj mesecev nam že
pošiljajo zelo zanimiva vprašanja, ki kažejo dobro
tehnično predznanje in zavidljivo poznavanje naših
izdelkov. Regulatorje proizvodnje Seltron bo tehnična
fakulteta v Atenah tudi v prihodnje uporabljala kot
referenčne izdelke v povezavi z varčno rabo energije.

Poleg omenjene predstavitve, je naš grški partner organiziral vrsto seminarjev za monterje in projektante,
ter predstavil naše izdelke tudi širši strokovni javnosti
preko člankov v strokovnih revijah.
Glede na pozitivne odzive iz različnih krogov uporabnikov, lahko upravičeno pričakujemo, da bo Grčija v
prihodnjih letih eden izmed zelo perspektivnih trgov
za Seltron izdelke.
Povzeto po poslovnem partnerju Dimitrisu Mitsotakisu
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SELTRON NOVICE
Podatki o kotlovnicah v Sloveniji
Na letošnjem mednarodnem Obrtnem sejmu v Celju, smo v okvir
sejemskega nastopa vključili tudi
nagradno igro. V njej so lahko sodelovali vsi, ki so
izpolnil vprašalnik. S posebej oblikovanimi vprašanji
smo poizkušali pridobiti čim več podatkov, o stanju
ogrevalnih sistemov na nivoju države. Obiskovalci sejma so se zelo dobro odzvali, saj smo zabeležili
1511 izpolnjenih vprašalnikov. To je sicer v primerjavi z letom 2001 nekaj manj, vendar smo z odzivom
vseeno zelo zadovoljni. Menimo, da sta oba vzorca
dovolj velika, da vam lahko nekatere od dobljenih
podatkov posredujemo.
Vprašalniki so bili zaradi speciﬁčnosti ogrevalnih
sistemov posebej oblikovani za tiste, ki živijo v sta-

STRUKTURA ANKETIRANCEV
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novanju in za tiste, ki živijo v družinskih hišah. Rezultati so zelo zanimivi in kažejo določene trende na
področju ogrevalnih sistemov ter dejanske možnosti
prihrankov energije.
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Komentar:
Mednarodni obrtni sejem v Celju obiskujejo v veliki večini lastniki individualnih hiš, ki se odločajo za različne investicije in želijo pridobiti dodatne informacije. Glede na to, da je tudi odziv poslovnih partnerjev
zelo majhen, lahko zaključimo, da se sejma udeležujejo izključno končni kupci iz vse Slovenije.
V nadaljevanju vam predstavljamo podatke o sistemih ogrevanja v INDIVIDUALNIH HIŠAH.

ALI IMATE V HIŠI SISTEM CENTRALNEGA OGREVANJA?
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Komentar:
�����������������
Iz ankete je razvidno, da je sistem centralnega ogrevanja individualnih hiš v Sloveniji že zelo razširjen in da so
le redke tiste hiše, ki ga še nimajo. Ponavadi se objekti brez centralnega ogrevanja ogrevajo s pečmi na trdno
kurivo.
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SELTRON NOVICE
KOLIKO JE STARA VAŠA KOTLOVNICA?
2001
Starost
kotlovnice
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Komentar:
Struktura kotlovnic je glede na starost dokaj enakomerno razporejena. Podatki kažejo, da imajo slovenske individualne hiše v 64 % kotlovnice mlajše od 15 let. Če bi sklepali samo glede na življenjsko dobo ogrevalnih naprav, bi
lahko zaključili, da v prihodnjih letih ni pričakovati pozitivnega investicijskega trenda. Vendar bodo rastoče cene
energentov, zelo hiter razvoj ogrevalnih sistemov v smeri varčnega delovanja in sistemi ogrevanja na osnovi obnovljivih virov energije, prepričali marsikaterega lastnika mlajše kotlovnice, da se bo odločil za prenovo.

KAKŠNO REGULACIJO OGREVANJA UPORABLJATE?
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Komentar:
Iz podatkov je razvidno, da večina stanovanjski hiš ni opremljena z ustreznimi regulatorji ogrevanja. Odstotek
ogrevalnih sistemov, ki so ročno regulirani ali regulirani samo s sobnim termostatom, je zelo visok in dosega 76 %.
Od leta 2001 se je delež ročno reguliranih sistemov sicer zmanjšal za 7 %, vendar je delež regulatorjev ogrevanja
še vedno zelo nizek. Glede na vse prednosti, ki jih imajo regulatorji ogrevanja na področju varčevanja z energijo,
lahko z gotovostjo trdimo, da je možno stroške ogrevanja individualnih hiš občutno znižati, ravno na osnovi kakovostne opreme z regulatorji ogrevanja.
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Primerjalne cene energentov
Energent
Zemeljski plin
UNP propan
Kurilno olje
Peleti
Drva (bukova)

Stara cena na dan
30.8.05
SIT/enota
109,02 SIT/Sm3
427,00 SIT/Sm3
148,70 SIT/l
37,00 SIT/kg
12.500,00 SIT/m

Nova cena na dan
15.12.05
SIT/enota
139,85 SIT/Sm3
529,00 SIT/Sm3
140,60 SIT/l
39,60 SIT/kg
15.070,00 SIT/m

Za vse opisane primere hidravličnih vezav uporabimo
regulator Teramatik D2. Pri sistemih brez hranilnika
toplote, regulator skrbi tudi za varovanje kotla na trdno kurivo in za ogrevanje sanitarne vode. Posebej je
potrebno poudariti, da Teramatik D2 zagotavlja varno obratovanje kotla, ne pa tudi varnostne funkcije.
Za zagotavljanje varnostne funkcije mora biti kotel
opremljen in priklopljen z upoštevanjem standardov
SIST EN 301, 302 in 303 in drugimi.

• zemeljskega plina – PLINARNE MARIBOR
• UNP Propana – PLINARNE MARIBOR
• kurilnega olja – PETROLA
• pelet – ISTRABENZA
• premoga in drv – HORIZONTA

Nasveti iz prakse za prakso
UPORABA DVEH KOTLOV IN AVTOMATSKI
PREKLOP DELOVANJA
Ob visokih in nepredvidljivih cenah tekočih kuriv, se
mnogi investitorji odločajo za dva kotla in sicer za
kotel na tekoče in kotel na trdno kurivo. Takšen ogrevalni sistem je lahko izjemno učinkovit in varčen.
Vendar je potrebno pri samem načrtovanju kotlovnice upoštevati njengovo speciﬁko.
Kadar uporabimo starejše kotle na trdno kurivo, pogosto hranilnika toplote ne vgrajujemo. Pri sodobnih
kotlih pa je hranilnik toplote obvezen. Kotli, ki delujejo na principu uplinjanja lesa, kotli na pelete ali
sekance, so večinoma že opremljeni z ustrezno regulacijo, ki skrbi za prenos energije v hranilnik toplote.
Izjema so kotli na pelete, ki lahko obratujejo v sistemih z ali brez hranilnika.
Posebno skrb je potrebno posvetiti pravilni hidravlični povezavi obeh kotlov ali kotla in hranilnika toplote.
Možen je klasičen preklop, ki je prikazan v “Priročniku za monterje in projektante 2005”, na shemah
409 in 411, ali zaporedna vezava, ki je prikazana na
shemah 410 in 412. Pri zaporedni vezavi je možno
vso energijo v hranilniku toplote koristiti brez prekinitve ogrevanja prostorov. Pomanjkljivost te vezave
je, da ostaja kotel na tekoče kurivo v tokokrogu ogrevalne vode.

Pri ogrevalnih sistemih s kotlom na trdno kurivo, oziroma hranilnikom toplote, se ogibamo direktnemu
ogrevalnemu krogu. Uporaba direktnega ogrevalnega kroga je primerna, kadar lahko z uravnavanjem
temperature kotla dosežemo ustrezno temperaturo
dovoda. Take možnosti pri kotlu na trdno kurivo, ki
deluje v visoko temperaturnem režimu, preprosto nimamo. Enako velja tudi za hranilnik toplote, v katerem lahko doseže delovna temperatura 85 °C. Za direktni krog bi lahko uporabili reguliranje s pomočjo
sobnega termostata. Vendar tega ne priporočamo zaradi temperaturnih udarov in šumenja v radiatorjih.
Pri uporabi hranilnika toplote bi s tem povzročili še
neželeni prenos toplote iz zgornjega v spodnji - hladni del hranilnika - kar bi zmanjšalo razpoložljiv časa
učinkovitega praznjenja.
Naslednjič bomo opisali sisteme za polnjenje hranilnika toplote in navodila za priključevanje.
Nasvet pripravil: Jože HERTIŠ univ.dipl.ing. - vodja razvoja
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Letno vzdrževanje ogrevalnih naprav
Med vrsto ukrepov, ki zmanjšujejo porabo goriva in
onesnaževanje okolja, spada tudi redni letni servis
oljnega kotla in gorilnika. Izgube so najbolj odvisne
od kakovosti zgorevanja, ki ga v glavnem opredeljuje
razmerje med gorivom in zrakom.
Pred nastavitvijo gorilnika je potrebno kotel očistiti.
Sajaste obloge na notranjih površinah kotla močno
zmanjšujejo prenos toplote iz kurišča na ogrevalni
medij. Že 1 mm debela plast saj in katrana poveča porabo goriva za 3 do 4 %. Toplotne izgube v zanemarjenih in nevzdrževanih kotlih lahko znašajo tudi do
15 %. Obloge močno zmanjšajo življenjsko dobo kotla. Kondenzirana vlaga iz goriva na hladnejših površinah kurišča, skupaj z žveplom iz saj, tvori žvepleno
kislino, ki razjeda kovinske dele, kar privede do puščanja kotla. Nevarnost puščanja je še posebej pogosta
pri predimenzioniranih kotlih.

Kakovostno opravljen letni redni servis gorilnika
zajema:
• kontrolo dovoda goriva in ﬁltra,
• kontrolo ﬁltra za zrak na gorilniku,
• kontrolo in čiščenje vžigalnih elektrod,
• čiščenje vseh delov gorilnika,
• zamenjavo gorilne šobe in oljnega ﬁltra,
• po potrebi zamenjavo obrabljenih delov,
• ter nastavitev gorilnika z:
- meritvijo sajavosti,
- meritvijo vsebnosti CO2 in O2,
- meritvijo temperature dimnih plinov,
- kontrolo izkoristka, vsebnosti CO, presežka
zraka,
- ugotavljanje prisotnosti kurilnega olja v dimnih
plinih.
Pomembno je, da kotel očistimo in gorilnik nastavimo vsaj enkrat na ogrevalno sezono. Prihranki, ki jih
prinašajo dobro vzdrževane ogrevalne naprave nekajkrat presegajo stroške nastavitve in čiščenja. Vsekakor
pa ne smemo zanemarit tudi pozitivnega vpliva na
manjše onesnaževanje okolja in varčevanje z energijo.
Vir: članki energijskega svetovalca g. Bojana Grobovška
www.gi-zrmk.si/ensvet.htm

Zelena knjiga

Najbolj trdovratne obloge bomo odstranili mehansko,
z različnimi strgali in žičnimi krtačami. Kotel nato
očistimo s kemičnimi sredstvi, kot je CHEMO C411
(cena za liter iz naše ponudbe znaša 1305 sit).
Dobro nastavljen gorilnik lahko pomeni tudi do
10 % prihranek pri gorivu. Prav zato je pomembna
kontrola zgorevanja. Merimo predvsem koncentracijo CO2, O2 in CO v dimnih plinih. S temi meritvami
ugotavljamo, ali dosegamo optimalno zgorevanje, ker
lahko že 1 % zvišani CO povzroči povečanje izgub za
4 do 5 %.

ZELENA KNJIGA O
ENERGIJSKI UČINKOVITOSTI
V Evropski uniji se veliko razpravlja o Zeleni knjigi
energijske učinkovitosti, ki predstavlja prenovljeno
strategijo EU na tem področju. Evropska komisija ocenjuje, da bi z večjo energijsko učinkovitostjo
lahko dosegli kar 50 % manjše emisije toplogrednih
plinov. Posebej pomemben je potencialni prispevek
k energijski učinkovitosti gospodarstva in posledično s tem k njegovi konkurenčnosti ter zaposlovanju.
Študije kažejo, da je na prostoru EU možno zmanjšati
porabo energije za 20 %, kar na letni ravni prinese
60 milijard evrov.
Da bi to dosegli, so potrebna znatna vlaganja v energijsko učinkovito opremo in energijske storitve, kar
pomeni odpiranje dodatnih delovnih mest.
Glede na sedanje trende bi se do leta 2020 poraba energije na prostoru EU povečala iz sedanjih
1.725 Mtoe na 1.900 Mtoe. Ob doslednem uresničevanju določil Zelene knjige bi se poraba zmanjšala na
1.520 Mtoe, kar bi pomenilo, da bi se vrnila na nivo
iz leta 1990.
V letu 2006 bo na osnovi Zelene knjige pripravljen
akcijski načrt za energijsko učinkovitost.
Povzeto po članku mag. Borisa Selana
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SELTRON NOVICE
Energijska učinkovitost stavb

ogrevalne površine, kar bi pri objektu s 100 m2 znašalo
700 litrov kurilnega olja na sezono.

Direktiva EU o energijski učinkovitosti stavb
(2002/91/EC) bo v prihodnosti zelo pomemben instrument po katerem se bo potrebno ravnati, za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb in povečanje
ozaveščenosti njihovih lastnikov.
Novosti v zvezi s to direktivo bodo uvedene v letu
2006. V ta namen so Slovenija, Nemčija, Finska, Irska
in Francija oblikovale dvoletni mednarodni projekt
BUDI z naslovom Prenos Direktive EU o energijski
učinkovitosti stavb v prakso. Namen projekta je preveriti vse faze postopka izdelave in izdaje energijskih
izkaznic in sicer tako za stanovanjske kot javne stavbe.

Postavlja se vprašanje, kako do objekta, ki bo porabil
le 5 do 7 litrov kurilnega olja na m2.

Varčna hiša
KAJ JE VARČNA HIŠA, KAJ NIZKOENERGIJSKA IN KAJ PASIVNA HIŠA?
V praksi pogosto slišimo izraze energijsko varčna,
nizkoenergijska in pasivna hiša. Malo kdo pa dejansko ve, kakšna je med njimi razlika.
Za razumevanje najprej povejmo, kaj je to energijsko število.
Energijsko število je poenostavljeno rečeno razmerje
med letno količino (po)rabljene energije in koristno
oz. ogrevalno površino objekta. Podatek nam omogoča primerjanje med različno velikimi objekti, kakor
tudi ob uporabi različnih energentov.
Gorivo
Lahko kurilno olje

Poleg manjše rabe energije so pri takih objektih potrebne tudi manjše ogrevalne naprave. Za objekte, ki
porabijo pod 50 kWh/m2 toplote, zadošča za ogrevanje 150 m2 že ogrevalna naprava 7,5 kW. Vendar se
ponavadi vgrajujejo kotli moči 15 kW zaradi udobnejše priprave sanitarne vode.

Kurilnost
10,0 kWh/liter

Utekočinjen naftni plin
(propan-butan)

12,8 kWh/kg

Bukova drva

2410 kWh/m 3

PRIMER:
Če torej porabimo v enem letu za ogrevanje 100 m2
koristne stanovanjske površine 3000 litrov kurilnega
olja, (kurilnost olja je 10 kWh/l) lahko rečemo, da
na leto porabimo 300 kWh energije na m2 oz. je
energijsko število hiše 300.
ENERGIJSKO VARČNA HIŠA
Kriterij, da hiša spada med energijsko varčne, je manj
kot 70 kWh letno (po)rabljene energije na kvadratni meter koristne površine objekta (oz. manj kot
50 kWh pri večstanovanjskih objektih).
Za grobo predstavo to pomeni letno porabo
7 litrov ekstra lahkega kurilnega olja na m2
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Zmanjšanje rabe energije pri energijsko varčnih hišah se doseže z naslednjimi ukrepi:
• zmanjšanjem toplotne prehodnosti obodnih konstrukcij in vgradnja energijsko varčnih oken
• uporabo varčnih pravilno načrtovanih kotlov z
avtomatsko regulacijo v povezavi s solarnim sistemom ali toplotno črpalko
• izkoriščanjem toplote izrabljenega zraka

NIZKOENERGIJSKA HIŠA
Kot nizkoenergijska je deklarirana hiša, ki porabi
za ogrevanje 3-5 litrov ekstra lahkega kurilnega olja
na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine
na leto. Za ogrevanje teh zgradb koristimo nižje
temperature dovoda, kar nam omogoča izkoriščanje
alternativnih virov toplote. Pri načrtovanju novih
objektov lahko izbiramo med različnimi vrstami
nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemov, ki jih
uporabimo v poletnem času tudi za hlajenje prostorov.
Izbiramo lahko med stenskim, talnim ali stropnim
ogrevanjem, kot vir toplote pa lahko izberemo
toplotne črpalke različnih izvedb.
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Za tako imenovano 3 - litrsko nizkoenergijsko hišo,
veljajo sledeče vrednosti:
Vrednost

Enota

Specifične toplotne izgube

20

W/m 2

Raba energije za ogrevanje

30

kWh/m 2
letno

PASIVNA HIŠA
Kot pasivna je deklarirana hiša, ki porabi za ogrevanje 1,5 litrov ekstra lahkega kurilnega olja na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine na leto.
Za pasivne hiše je značilna takšna arhitektura, da v
zimskem času v čim večji meri izkorišča sončno energijo za ogrevanje. Debelina toplotne izolacije ovoja
stavbe je še bolj izdatna kot pri nizkoenergijskih hišah in znaša od 30 do 40 cm.
Zaradi nizkih potreb po ogrevanju, se najpogosteje
kot vir ogrevanja uporabljajo toplotne črpalke v kombinaciji s sprejemniki sončne energije za pripravo
in hranjenje ogrevalne in sanitarne vode. Nadaljnje
prihranke dosežemo s prisilnim prezračevanjem in
vgradnjo naprav za vračanje toplote odtočnega zraka
(rekuperacija).
Elementi za pretvarjanje sončnega obsevanja so v
večini nameščeni na ovoju stavbe in jih imenujemo
tudi elementi za naravno ogrevanje stavb s soncem.
Stavbo pripravimo tako, da sama sprejema sončno
energijo, da je obenem hranilnik toplote in ogrevalni
sistem. Za takšne hiše je značilna postavitev v smeri sever – jug. Južna stena je zastekljena z ustreznimi
stekli, na severni steni pa je delež zasteklitve majhen.

Nepovratna sredstva
SUBVENCIJE ZA INVESTICIJE V OBNOVLJIVE
VIRE ENERGIJE
Slovenija se je z Nacionalnim energijskim programom iz leta 2004 zavezala doseči ambiciozne cilje za
izrabo obnovljivih virov energije. Za lažje doseganje
zastavljenih ciljev so bili na državni ravni sprejeti
podporni mehanizmi, med katerimi so tudi subvencije oz. nepovratna sredstva za investicije v OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE. Vendar so sredstva, ki so na
voljo, omejena.
Vsebino javnih razpisov pripravi komisija, ki spada
pod Ministrstvo za okolje in prostor - spletni naslov:
www.sigov.si/mop/podrocja/uradzaevropskezadeve_aure.htm
Pripravljeno podlogo javnega razpisa objavi v Uradnem listu (spletni naslov Uradnega lista: www.uradnilist.si/index.jsp).

Za tako imenovano 1,5 - litrsko pasivno hišo veljajo
sledeče vrednosti:
Specifične toplotne izgube
Raba energije za ogrevanje

Vrednost

Enota

< 10

W/m 2

< 15

kWh/m 2
letno

Pri nas je zgrajenih le nekaj hiš z rabo energije
manjšo od 20 kWh/m2 ( 2-litra na m2) letno, zato je
analiza narejena za zgrajene objekte v Avstriji.
Čeprav se prikazani podatki porabe energije pri
nizkoenegijskih in pasivnih hišah zdijo skoraj nedosegljivi, postavljeni objekti v tujini potrjujejo
njihovo izvedljivost. Tovrstno gradnjo lahko imenujemo tudi gradnjo objektov prihodnosti, ker je
za širok krog graditeljev tehnično in ﬁnančno ta
trenutek še zelo zahtevna.
Viri: članki energijskega svetovalca g. Bojana Grobovška in Marka Piršiča

Država, kot sovlagatelj v okviru proračunskih sredstev preko javnih razpisov, spodbuja:
IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V
GOSPODINJSTVIH in sicer:
• izrabo energije sonca ter okolice – investicije
v solarne sisteme, vgradnjo toplotnih črpalk in
vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo
elektrike
• energijsko izrabo lesne biomase – investicije
vgradnje specialnih kurilnih naprav za ogrevanje
na polena, pelete, sekance
NAPREJ NA 10. STRANI

➜
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9

SELTRON NOVICE
OBNOVO STANOVANJSKIH STAVB
• izvedbo toplotne zaščite starejših stanovanjskih
stavb – zgrajenih pred letom 1981
• vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo
hidravlično uravnoteženih ogrevalnih sistemov v
obstoječih večstanovanjskih stavbah
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za že izvedene
investicije, ki so že določen čas v funkciji delovanja. Investicijski stroški se dokazujejo z računom za
vgradnjo oziroma montažo. Kot pri vseh javnih razpisih tudi tu velja strogo pravilo, da mora biti vloga
popolna. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da je
ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem.
Poleg osnovnega pogoja so v razpisu tudi dodatni
speciﬁčni pogoji: npr. kurilne naprave za ogrevanje
z lesno biomaso morajo imeti določene toplotnotehnične karakteristike.
Višina nepovratnih sredstev lahko za izveden sistem
centralnega ogrevanja znaša do 40 % cene kurilne
naprave in ustreznega hranilnika toplote, vendar je
zgornji znesek omejen (npr. pri ogrevanju s sekanci
največ 500.000,00 SIT).
POSTOPEK VLAGANJA ZAHTEVKA
Vlagatelj si mora pridobiti razpisno dokumentacijo s
pisnim zahtevkom na komisijo ali pa si jo pridobi na
spletni strani: www.sigov.si/mop/podrocja/uradzaevropskezadeve_aure.htm
Razpisno dokumentacijo je potrebno pripraviti in
predložiti v skladu z razpisnimi pogoji. Komisija vse
prispele vloge odpira na točno določen datum in
hkrati vodi zapisnik o njihovi formalni popolnosti.
Predlog prejemnikov predloži predstojniku, ki na tej
osnovi izda sklep o dodelitvi sredstev. Izbrani vlagatelji morajo nato pripraviti zahtevek in predložiti glede
na določila pogodbe, vsa potrebna dokazila. Na osnovi potrjenega zahtevka s strani komisije, Ministrstvo
za ﬁnance nakazilo izvrši.
Več podatkov lahko dobite na spletni strani Agencije RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije
www.aure.si
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Trikrat okoli sveta
S PRIVARČEVANIM KURILNIM OLJEM
Z AVTOM TRIKRAT OKOLI SVETA
Nafta je vir energije, pri katerem se cene
na trgu neprestano spreminjajo v
odvisnosti od svetovnega gospodarskega in političnega položaja.
Njene zaloge so se ob stalni rasti porabe zmanjšale do take
mere, da je potrebno intenzivno razmišljat o njeni racionalni rabi.
Za ogrevanje vaše hiše porabite več energije kot za
vaš avto. Zato varčujte na
pravem mestu.
Veliko individualnih hiš v
Sloveniji se ogreva z oljnimi
kotli, iz preprostega razloga, ker
tovrstni sistemi dajejo maksimalno udobje. Iz tega lahko zaključimo,
da olje še vedno ostaja aktualen energent za ogrevanje. Opažamo, da je veliko
slovenskih kotlovnic opremljenih z energijsko
potratnimi oljnimi kotli in da mnoge nimajo vgrajenih ustreznih regulatorjev. Ko razmišljamo o izboru
ogrevalnega sistema je pomembno, da se odločimo
za energijsko najbolj varčno izbiro.
Na področju ogrevanja z oljem priporočamo izbiro
oljnega kondenzacijskega kotla. V primeru, da dodate kot vir še izrabo sončne energije in celotni sistem
regulirate s sodobnim regulatorjem ogrevanja, boste
zagotovo dosegli zavidljiv prihranek.
MALO ZA ŠALO IN MALO ZARES
Vzemimo na primer, da za ogrevanje enodružinske hiše, z običajnim srednje varčnim nizkotemperaturnim kotlom, porabimo približno 3.500 litrov
kurilnega olja letno. Prihranek energije oljnega kondenzacijskega kotla Rotex A1 je primerjavi z nizkotemperaturnim kotlom, po standardu DIN 4701 T 10,
približno 17%.
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Iz tega lahko zaključimo:
Poraba obstoječega nizkotemperaturnega kotla je
3.500 litrov kurilnega olja letno.
Poraba oljnega kondenzacijskega kotla v
povezavi s solarnim sistemom znaša
17 %, kar znaša 2.905 litrov kurilnega olja letno.
Iz tega sledi, da je letni prihranek 595 litrov kurilnega
olja in zmanjšane emisije
CO2 za 1,589 tone.
Če bi prihranjeno kurilno
olje natočili v rezervoar avtomobila s porabo
5 litrov na 100 km, bi tak
avto naredil letno 11.900
km, kar bi v desetih letih
pomenilo 119.000 km ali
trikratni obseg Zemlje.

Ugovore najlažje premagujemo in obvladujemo, če
najprej aktivno in zbrano poslušamo.
V situaciji, ko nam stranka ugovarja, je potrebno
najprej pustiti sogovornika, da konča svojo izjavo in
ga ne prekinjamo. Pokažimo zanimanje za njegova
stališča in mnenja ter ga ne podcenjujmo.
Ugovor lahko tudi sprejmemo z mnenjem, da so
možna različna gledanja in da se morda nismo dobro
razumeli. Sogovornikov ne napadajmo in ostanimo
skrajno spoštljivi. Pri odgovorih na ugovore je
potrebno govoriti čim manj, vsaka izgovorjena beseda
pa mora biti premišljena. Svoja stališča razlagamo
jasno in nedvoumno, podkrepimo jih z argumenti
in dejstvi. Navajamo nesporne raziskave, analize in
reference.

Iz tega lahko zaključimo, da
lahko s kakovostno investicijo v
ogrevalni sistem privarčujemo toliko kurilnega olja, kot bi ga potrebovali
za trikratno pot okoli našega planeta.
Podatek vreden razmisleka, ali ne?

Marketinški kotiček
Vsak, ki se ukvarja s proizvodno, trgovsko ali storitveno dejavnostjo, se srečuje s prodajo in problemi v
zvezi s tem. Velikokrat vložimo veliko truda v to, da
je produkt, ki ga ponujamo čim bolj kakovosten in
dovršen. Kar hitro pa nam zmanjka idej in znanj, ko
gre za prodajo, čeprav se vsi zavedamo, da naš izdelek
dobi vrednost šele, ko ga stranke želijo in kupujejo.
Ker je prodaja tema, o kateri nikoli ne vemo preveč,
bomo dodali nekaj misli in nasvetov.
Prvo in najvažnejše načelo je, da se moramo na vsak
prodajni pogovor pripraviti.
Kupcem se med prodajnim pogovorom porajajo
dvomi. Ponavadi svoje dvome izrazijo z ugovori. Kot
dober prodajalec moramo vedeti, da kupec z ugovori
želi pridobiti dodatne informacije, zato moramo biti
na njegova vprašanja pripravljeni. Jasno mu dajmo
vedeti, zakaj mu določen izdelek priporočamo, v
ospredje postavimo čim več koristi, ki jih bo ob
nakupu izdelka pridobil.

V primeru, da na ugovor, oziroma zastavljeno
vprašanje ne znamo odgovoriti, to odkrito priznajmo.
Poslušalci lažje sprejmejo nepoznavanje nečesa, kot
odgovore, ki jasno kažejo, da zadeve ne poznamo.
Priznanje neke lastne šibkosti ponavadi rodi
simpatije.
Skratka, ne pozabite, da je potrebno uporabiti pri
komunikaciji s kupci veliko taktnosti in nevsiljive
prepričljivosti. Vsekakor pa upoštevajte dejstvo,
da smo vsi ljudje in da smo mnogokrat prepričani,
da imamo prav, čeprav se motimo, kar je težko
priznati.

h t t p : / / w w w. s el t ro n . s i • regulacije ogrevanja • ogrevalna tehnika • tehni čna trgovina • inženiring
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V

Pravljično darilo

novembru smo svojim kupcem obljubili darilo, in sicer dvodnevno zimsko pravljico v Božičkovi deželi. Da smo svojo obljubo lahko
izpolnili, nam je pomagalo tudi vreme, saj je oba dneva našega potepanja rahlo naletaval sneg. Snežna odeja je zlila morje luči in
nešteto novoletnih okraskov v prečudovito podobo zime in prednovoletnega časa.
Za vse tiste, ki niste bili z nami, smo izbrali nekaj drobnih trenutkov in zanimivosti iz našega dvodnevnega potepanja.

N

ajprej smo obiskali majhno vasico Christkindl, kjer je poleg gotske
cerkve tudi poštni urad, na katerem lahko oddate »Božičkovo pošto«. Svoje želje smo napisali tudi mi, če jih bo Božiček izpolnil, pa bomo
videli na božični večer. Ogledali smo si tudi največje mehanične jaslice v Avstriji. G. Karel Klauda jih je izdeloval 40 let. Sestavlja jih skoraj
300 ročno izdelanih in poslikanih ﬁguric iz lipovega lesa, ki se premikajo
s pomočjo številnih precizno izdelanih zobnikov in verig. Vse skupaj nam
je pričaralo pravljično podobo Jezusovega rojstva.

S

voje potepanje smo nadaljevali z vožnjo s 100 let
starim muzejskim vlakom. Lokomotiva je zadihano puhala
in kihala, dokler se ni po nekaj kilometrih poti vlak ustavil.
Malo prestrašeni in vprašujočih pogledov smo čakali, kaj se
bo zgodilo. Izkazalo se je, da ni
nič hujšega. Na progo je padlo
drevo, ki je popustilo pod težo
snega. Strojevodja, vajen takih dogodkov, je urno poiskal
svojo motorno žago in kmalu
je vlak zopet pihal in puhal
ter nadaljeval svojo pot vse do
17 km oddaljenega Grünburga.
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M

alce utrujeni od dogodivščin smo se odpeljali mimo jezera
Traunsee do kraja Ebensee, kjer smo prenočili. Nekateri izmed
nas so si v poznem večeru, ob rahlem naletavanju snega, privoščili
sprehod do cerkvice na bližnjem hribu. Globok sneg je prekril poti,
vendar to ni motilo najbolj željnih zimske idile. Ko so se vrnili iz te
nočne avanture, ki je zajemala tudi sankanje brez sank, so vsi v en
mah povedali, da se je izplačalo.
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aslednji dan nas je
pozdravilo rahlo naletavanje snega. Nasmejanih obrazov in v premlevanju preteklih dogodkov,
smo se odpeljali novim
dogodivščinam nasproti.
Najprej nas je čakalo mestece Bad Ischl, poznano
po termah in rudniku kamene soli. V tem kraju je imel letno rezidenco cesar Franc Jožef
in njegove prelepa žena Sissi. Nekateri so mnenja, da je prav tu
snoval strategijo in načrte, kako izpeljati prvo svetovno vojno, ki
se je tako žalostno končala za takratno Avstroogrsko.
Po ogledu mesta smo zavili v kavarnico Zauner, znano po najboljšem božičnem kolaču v Avstriji. Kavarnica in slaščičarna obstaja
že od leta 1821, ko jo je ustanovil njen prvi lastnik Johan Zauner,
po poklicu vinogradnik. O tej kavarnici obstaja tudi zgodba, ki
govori o tem, da se je njen tretji lastnik gospod Viktor Zauner pri
svojem delu ubadal s problemom, kam s polomljenimi piškoti, ki
jih ni mogel prodati. Nekega dne je našel rešitev. Polomljene piškote je zdrobil, pomešal z lešniki in čokolado in napolnil male
makarone. Nova slaščica je postala zelo priljubljena med otroci
in odraslimi. Uspeh z makaroni ga je opogumil za nove eksperimente. Leta 1905 je začel s peko prvih božičnih kolačev prelitih s
čokolado, ki jih pečejo še danes po izvirnem receptu in so simbol
Bad Ischla in Avstrije.

O

krepčani in posladkani smo zapustili toplo zavetje kavarne
in se odpravili na idilično vožnjo s kočijami. Lahen topot
konjskih kopit, naletavanje snega in pogled na
zasneženo okolico nam je pričaral občutk popolnosti.
Misel, da nas najlepše še čaka, pa nas je gnala
naprej, v mestece St. Wolfgang, ob jezeru Wolfgansee. Ponujal se nam je prelep pogled na fasade hiš, strehe obtežene s snegom in ozke ulice z množico božičnih stojnic. Uživali smo ob
nakupih, toplem kuhanem vinu in ognju, ki ga
domačini prižgejo kar na ulicah, da si lahko ob
njem ogreješ prezeble roke.
Dan se je prevesil v večer, zato smo morali zapustiti to res pravljično vasico in se odpraviti na
pot domov. Mislim, da sta ta dva dneva obudila
v vsakem od nas tisti kanček otroka, ki še vedno verjame v prečudovito pravljico o Božičku
in božičnem večeru.

Nekaj misli tistih, ki so se izleta udeležili:
Zahvaljujemo se vam za povabilo na prekrasen, dobro organiziran,
pravljični izlet, s katerim ste nam polepšali ta predbožični čas!
TERMOSERVIS BRDNIK
Danilo, Dušan, Vlasta in Renata
Še enkrat. Hvala.
Mnogo ljudi okrog nas se preteklih dni le bežno spomni. Žalostno,
a vendar je tako..danes...v današnjem času. Vsi hitimo, kot da bo
jutri konec sveta. Zmanjkuje nam časa za življenje, zase, za bližnje.
Včasih se nam zazdi, da življenje teče mimo nas. Tukaj sem, tukaj
smo, pa vendar tako daleč stran. Naši koraki postajajo čedalje
hitrejši, vse bolj osamljeni in prazni. Vsi le hitimo, a ne tja, kamor
želimo, temveč tja, kamor moramo.
Podjetje Seltron je za trenutek zaustavilo korak in si je vzelo čas
za nas in praznični december. Odločili so se, da zvestim kupcem
podarijo res pravo pravljično darilo in zato se jim še enkrat
zahvaljujemo. Hvala za prečudovito potepanje, predvsem pa za
čas in trud, ki ste ga vložili. Ob enem pa srečno novo leto in obilo
poslovnih in drugih uspehov.
Anita Debeljak Špes (Etiks d.o.o., Štore)
Spoštovani v podjetju Seltron!
Zelo sva vesela, da sva se lahko udeležila vašega izleta v sosednjo
Avstrijo, kamor ste nas popeljali 17. in 18 .decembra. Izlet je bil
zelo lep in je v nas pustil veliko lepih utrinkov. Res ste nas razvajali
kot ste obljubili, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.
Kolektiv podjetja RAMŠAK iz Dravograda
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SELTRON NOVICE
O podjetju
Seltron d.o.o.
Ruška cesta 96
2345 Bistrica ob Dravi
Slovenija
ID No.:
Matična številka:
Banka:
TRR:
SWIFT:
Žiro račun:
IBAN:

Tel.: (0)2 671 96 00
Fax: (0)2 671 96 66
E-mail: info@seltron.si
http://www.seltron.si

SI30052092
5347297
Nova kreditna banka Maribor d.d.
04515-0000223608
KBMASI2X
045150000223608
SI56

Kontakti
Direktor
Marijan Hertiš, univ.dipl.ing. Telefon: (0)2 671 96 24
Mobitel: (0)41 795 525
E-mail: marijan.hertis@seltron.si

Vodja razvoja
Jože Hertiš, univ.dipl.ing.

Telefon: (0)2 671 96 25
Mobitel: (0)41 626 072
E-mail: joze.hertis@seltron.si

Tehnična podpora in svetovanje
▶ svetovanje glede izbire regulatorja
▶ svetovanje glede nastavitev
▶ pomoč pri zahtevnejših nastavitvah na objektih
▶ svetovanje pri odpravi napak
▶ priprava ponudb po projektih

Vodja prodaje
Ivica Črešnar, oec.

Tel.: +386 (0)2 671 96 45
Mobitel: +386 (0)41 291 764
E-mail: podpora@seltron.si

Telefon: (0)2 671 96 23
Mobitel: (0)31 646 790
E-mail: ivica.cresnar@seltron.si

Prodaja

Servis

▶ proizvodni program Seltron d.o.o.
▶ peči Optima
▶ hitromontažni razdelilni seti
▶ kolektorji Alosun
▶ raztezne posode Eder
▶ rezervni deli za gorilnike
▶ ostali material za ogrevanje in instalacije

▶ odprava napak na proizvodih
▶ preizkus in nastavitev regulatorjev
▶ posodabljanje obstoječih verzij programa
▶ pomoč uporabnikom pri spreminjanju nastavitev

Tel.: +386 (0)2 671 96 47
E-mail: prodaja@seltron.si
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Tel.: +386 (0)2 671 96 00
Mobitel: +386 (0)31 649 925
E-mail:
servis@seltron.si
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SELTRON NOVICE
Stik z bralci
Vaši predlogi za prihodnje številke novic:

Pošljite mi

■

izvod kataloga
Seltronovih izdelkov
jesen 2005

izvod priročnika
za monterje in
projektante

■

izvod cenika za
oljni kondenzacijski
kotel Rotex

izvod prospektov za
Systemwart

■

komplet vsega
naštetega
materiala

■

izvod cenika
Seltron 2005

■

■

Kateri material pogosto iščete pa nimate ustreznega dobavitelja?

■

izvod kataloga
Seltron Mader

Za naročilo tega kataloga vas
prosimo, da izpolnite vprašalnik
desno. ➜

Servisirate pretežno gorilnike:

■ malih moči ■ velikih moči ■ oboje

Katere dele Slovenije pokrivate z vašo dejavnostjo?

Vaši podatki
Ime in priimek
Podjetje
Naslov
Telefon/faks
GSM
E-pošta
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SELTRON novice
Praznična križanka

Rešitev križanke

Vabimo vas, da izpolnite Seltronovo novoletno križanko.

Zapišite skrito geslo in nam ga do konca januarja pošljite na naš naslov. Iz prispelih pravilnih
rešitev bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel sobni termostat ST1.
Seltron, d. o. o. • Ruška c. 96 • 2345 Bistrica od Dravi • tel.: 02/671 96 00 • faks: 02/671 96 66 • info@seltron.si
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