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SELTRON NOVICE
Seltron na sejmih

SEJMA MOSTRA CONVEGNO IN DOM 2006

Sodelovanje podjetja na sejmu je odlična priložnost 
za predstavitev njegovih izdelkov in novosti. Letos se 
udeležujemo treh domačih in enega mednarodnega 
sejma. Za nami sta že sejem Mostra Convegno v Mi-
lanu in sejem Dom v Ljubljani.

Sejem Mostra Convegno v Mi-
lanu je dualen sejem s sejmom 
ISH v Frankfurtu in predstav-
lja na področju ogrevanja, kli-
matizacije in sanitarne opreme 
največji sejemski dogodek v Ev-
ropi. Letos je potekal v času od 

28. februarja do 4. marca, sodelovalo je več kot 3.000 
razstavljavcev, sejem pa si je ogledalo preko 200.000 
obiskovalcev. S sejmom smo bili zelo zadovoljni. 
Obiskala nas je večina naših poslovnih partnerjev iz 
tujine, zabeležili pa smo tudi lepo število novih poten-

cialnih kupcev iz vse Evrope. Glede na odzive lahko 
rečemo, da so že uveljavljeni, kot tudi novi proizvodi 
zanimivi za evropsko tržišče, zato v naslednjih letih 
upravičeno pričakujemo dobre poslovne rezultate 
ravno na področju izvoza.

Prvi letošnji domači sejem je 
bil sejem Dom v Ljubljani, ki 
je potekal od 7. do 12. marca in 
ga je po podatkih organizatorja 
obiskalo 55.000 obiskovalcev. 
Sejem je potrdil že uveljavljen 

trend varčnega ogrevanja in iskanja alternativnih vi-
rov energije. Povečalo se je zanimanje za naš proiz-
vodni program regulatorjev ogrevanja, poleg tega 

pa so obiskovalci 
kazali močno zani-
manje tudi za naš 
prodajni program 
sončnih kolektorejv 
Alosun in za no-
vost na slovenskem 
trgu, oljni konden-
zacijski kotel Ro-
tex. Glede na to, 
da smo na sloven-
skem trgu prisotni 
že šestnajsto leto, 
nas vedno obišče 
tudi mnogo obiskovalcev, ki že uporabljajo naše 
proizvode. Veseli smo njihovega obiska in tega, da 
nam posredujejo podatke o njihovem zadovoljstvu z 
našimi izdelki.

Zaključimo lahko, da sta bila oba sejma uspešna in da 
je bil njun namen dosežen. 

VABILO NA SEJEM ENERGETIKA 16. - 19. MAJ
 

Letos odpira svoja vrata tudi naš največji specia-
lizirani sejem na področju ogrevanja in klima-
tizacije in sicer Energetika v Celju.
Sejem bo potekal od 16. do 19 . maja. Kot vedno 
se bomo tega dogodka udeležili tudi letos. Našli 
nas boste v Hali L - razstavni prostor 10. Skupaj 
z našim avstrijskim poslovnim partnerjem Eder 
bomo predstavili vrsto novosti, tako v našem 
proizvodnem kot v prodajnem programu. 

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA.
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SELTRON NOVICE
Priprava sanitarne vode

Dandanes si skoraj ne moremo zamišljati življenja 
brez tople sanitarne vode, ki je v sodobnem gospo-
dinjstvu nepogrešljiva. Obenem pa še ni tako daleč 
čas, ko ta dobrina ni bila tako samoumevna in lahko 
dosegljiva. Dnevne potrebe posameznika po topli sani-
tarni vodi znašajo od 40 do 80 litrov pri temperaturi 
okoli 60 °C. Zadostno količino in temperaturo sani-
tarne vode si zagotovimo s primerno izbiro sistema 
za njeno pripravo. V energetski bilanci povprečnega 
slovenskega gospodinjstva odpade na ogrevanje sani-
tarne vode kar 10 % vse porabljene energije. Zato 
je vsekakor na mestu razmišljanje o njeni smotrni 
pripravi in rabi. Energijsko zelo učinkovita in tudi 
stroškovna zanimiva rešitev je ogrevanje sanitarne 
vode s solarnimi kolektorji.

CENOVNA PRIMERJAVA OGREVANJA SANITAR-
NE VODE Z RAZLIČNIMI VIRI:

Poglejmo, koliko znaša strošek za pripravo tople 
sanitarne vode v štiričlanski družini za obdobje iz-
ven ogrevalne sezone (od meseca marca do oktobra). 
Predpostavimo, da znaša naša dnevna poraba 50 l to-
ple vode s temperaturo 60 °C na družinskega člana.

Dnevno porabimo za pripravo tople vode tako:
 Q = m x c x ∆T
 Q = 50 kg x 4.200 J/kgK x 48 K
 Q = 10.080.000 J x 4 osebe
 Q = 40.320.000 J energije/dan.

Preračunano na enoto kWh (1 kWh = 3.600.000 J) to 
znese 11,2 kWh/dan. 

Legenda:
 m - masa vode, ki jo segrevamo, 
 c - specifična toplota vode
 ∆T - povečanje temperature vode
 
Za obdobje osmih mesecev nanese poraba energije 
za pripravo tople sanitarne vode: 
8 mesecev x 30 dni x 11,2 kWh = 2.688 kWh. 

Prikaz stroškov segrevanja sanitarne vode
z elektriko

Cena električne energije (vir: Elektro Ljubljana) za 
enotno tarifo gospodinjstva do 3 kW odjemne moči 
znaša 19,746 SIT/kWh. Strošek ogrevanja sanitarne 
vode v našem primeru tako znaša 53.077,00 SIT.

Prikaz stroškov segrevanja sanitarne vode z ekstra 
lahkim kurilnim oljem in akumulacijskim greln-
ikom sanitarne vode

V primeru rabe ekstra lahkega kurilnega olja je 
strošek nekoliko nižji. Energijska vrednost ekstra 
lahkega kurilnega olja znaša okroglih 10 kWh/l. Ko 
upoštevamo izkoristek kurilne naprave (  = 0,9) in iz-
koristek prenosa energije iz kotla v grelnik sanitarne 
vode (  = 0,8), za ogrevanje vode porabimo 373 litrov 
kurilnega olja, katerega maloprodajna cena (vir: Pet-
rol) znaša 150,10 SIT/l. Če uporabljamo za pripravo 
tople vode ekstra lahko kurilno olje, nas bo to stalo 
55.987.30 SIT.

Prikaz stroškov segrevanja sanitarne vode s plinom 
in pretočnim ali kombiniranim pretočno akumol-
acijskim načinom priprave sanitarne vode

Poglejmo še primer, če uporabljamo kot energent 
zemeljski plin, katerega kurilnost (Hi) znaša 9,5 
kWh/m3. V našem primeru tako porabimo 282,9 m3 
zemeljskega plina. Po trenutnih podatkih (vir: Ener-
getika Ljubljana) znaša cena zemeljskega plina za gos-
podinjske potrebe 114,70 SIT/m3. Strošek za pripravo 
tople vode je v tem primeru okroglih 32.448,63 SIT. 

Viri:
Marko Pratnekar, Uporaba solarnih grelnikov za 
pripravo tople sanitarne vode, www.energetika.net
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SELTRON NOVICE
Solarni sistem

DELOVANJE IN SESTAVNI DELI SISTEMA

Osnovne elemente sistema predstavljajo sprejemnik 
sončnega sevanja - sončni kolektor, medij, ki skrbi 
za prenos toplote, grelnik sanitarne vode, raztezna 
posoda, obtočna črpalka, hitromontažni set in set za 
montažo na streho.

V sončnem kolektorju poteka proces zbiranja sončne 
energije, s katero se segreva voda ali kak drugi medij. 
Ogreta voda se s pomočjo črpalke transportira do to-
plotnega hranilnika - bojlerja, kjer preko toplotnega 
izmenjevalca odda toploto in s tem segreva sanitarno 
vodo.

KAKO VELIK SISTEM NAJ VGRADIMO, DA BO
TOPLE VODE DOVOLJ?

Pri načrtovanju sistema za sončno ogrevanje tople 
sanitarne vode moramo paziti na ustrezno velikost 
posameznih elementov, ki morajo ustrezati našim 
potrebam. Za oskrbo štiričlanske družine zadostuje 
med 4 m2 in 6 m2 sončnih kolektorjev in temu ust-
rezen, primerno toplotno izoliran toplotni hranilnik 
z volumnom 200 ali 300 litrov. S takšnim sistemom 
bomo pokrili večino potreb po topli sanitarni vodi od 
marca pa vse do konca oktobra.

Seveda je to odvisno tudi od vremenskih razmer in 
od same lege objekta. Zelo pomembna za največji iz-
koristek je tudi pravilna lega kolektorjev. V idealnem 
primeru naj bi bili kolektorji usmerjeni proti jugu in 
nagnjeni za kot med 35 ° in 45 °.

KOLIKŠNA JE VIŠINA INVESTICIJE V SOLARNI 
SISTEM IN KDAJ SE NAM LE TA POVRNE?

Za ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji je 
višina investicije odvisna od potreb po sanitarni vodi. 
Solarni set za ogrevanje sanitarne vode, ki zadostuje 
za štiričlansko družino vsebuje:
 ▶ 3 klasične ploskovne kolektorje,
 ▶ grelnik sanitarne vode volumna 300 l,
 ▶ diferenčni regulator s tipali,
 ▶ raztezno posodo,
 ▶ hitromontažni set
 ▶ in set za montažo na streho.

Cena kompleta z DDV: 700.120,00 SIT (2.921,55 €)

Do nedavnega je bila doba vračanja investicije v sis-
tem solarnega ogrevanja sanitarne vode od 20 do 30 
let, kar je bila posledica precej nizke cene kurilnega 
olja in drugih energentov. Zaradi naraščanja cen 
goriv pa se je ekonomska upravičenost povečala. Z 
upoštevanjem letnih prihrankov glede na današnje 
cene energentov se investicija v solarni sistem po-
vrne v 4 do 8 letih. Ob tem moramo upoštevati tudi 
dejstvo, da solarni sistem ob kakovostni izbiri materi-
alov in kakovostni izvedbi daje prihranke toliko časa, 
kot stoji hiša.
Prihranek energije, ki ga dosežemo z vgradnjo solarne 
naprave, znaša pri štiričlanski družini v povprečju 
med 2.000 do 3.000 kWh letno, kar je enakovredno 
približno 280 do 420 litrom kurilnega olja, ki ga po-
rabimo za ogrevanje sanitarne vode.
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SELTRON NOVICE
K temu prihranku moramo prišteti še subvencijo s 
strani države za zmanjšanje negativnih vplivov na 
okolje. V letu 2005 je znašala 30.000,00 SIT na vsak 
m2 vgrajenih kolektorjev ali 40 % vrednosti investic-
ije celotnega sistema, vendar ne več kot 500.000,00 
SIT. Pridobiti je možno tudi ugodne kredite v okviru 
Ekološko razvojnega sklada za financiranje okoljskih 
naložb občanov. Ob upoštevanju vseh navedenih dej-
stev lahko zaključimo, da je investicija v solarni sis-
tem ekonomsko upravičena.

Diferenčni regulatorji

V podjetju Seltron izdelujemo več tipov diferenčnih 
regulatorjev, ki skrbijo za optimalno pripravo sanitar-
ne vode. Diferenčni regulatorji tipa ND1 in ND2 so 
na trgu že od lanskega leta, letos pa smo k tej družini 

dodali še univerzalni diferenčni regulator ND3. Pred-
nost diferenčnih regulatorjev iz družine ND je v tem, 
da je montaža regulatorja zelo hitra in enostavna in 
da ne zahteva veliko dodatnih nastavitev. Za pravil-
no delovanje je treba izbrati le pravilno hidravlično 
shemo iz nabora shem, regulator pa samodejno izvrši 
vse potrebne prilagoditve delovanja in nastavi para-
metre na priporočene vrednosti. Za vse, ki poznate 
naš proizvodni program, pa še dodatna informacija: 
upravljanje z diferenčnimi regulatorji je podobno 
kot pri sobnih termostatih ST1 in ST2, obenem pa 
so regulatorji nove generacije združljivi s prejšnjimi 
generacijami diferenčnih regulatorjev.

UPORABA DIFERENČNIH REGULATORJEV
TIPA ND:
 ▶ ogrevanje sanitarne vode
 ▶ ogrevanje hranilnikov toplote
 ▶ ogrevanje bazenov
 ▶ priklop pomožnega hranilnika toplote (regulacija 
  prenosa toplote med glavnim in pomožnim
  hranilnikom toplote)
 ▶ preklop med kotloma (samo ND3)

DIFERENČNI REGULATOR ND1:
 ▶ enojni diferenčni regulator
 ▶ 2 izhoda
 ▶ do 3 tipala
 ▶ možnost uporabe v 10 hidravličnih shemah

DIFERENČNI REGULATOR ND2:
 ▶ dvojni diferenčni regulator
 ▶ 3 izhodi
 ▶ do 5 tipal
 ▶ možnost uporabe v 26 hidravličnih shemah

DIFERENČNI REGULATOR ND3:
 ▶ univerzalni diferenčni regulator
 ▶ 5 izhodov
 ▶ do 4 tipala
 ▶ možnost uporabe v 17 hidravličnih shemah

Diferenčni regulatorji ND se odlikujejo tudi po tem, 
da maksimalno ščitijo solarni sistem in skrbijo za 
njegovo varno in dolgo delovanje.

ZAŠČITNE FUNKCIJE REGULATORJEV ND:
 ▶ zaščita pred pregrevanjem kolektorjev
 ▶ zaščita pred zmrzovanjem kolektorjev
 ▶ periodični zagon črpalk v primeru daljšega
  mirovanja
 ▶ zaščita pred udarom strele
 ▶ varnostne funkcije za primer okvare tipal
 ▶ diagnostika z izpisom napak

Hidravlične sheme so priložene navodilom za 
montažo regulatorja, najdete pa jih tudi v priročniku 
za monterje in projektante ter na naši spletni strani.

NOVO! - SHEMA 251
Preklop med kotloma in dva direktna ogrevalna 
kroga ter ogrevanje sanitarne vode

R1 T2

T1

R3

ST1
ST2R

ST1
ST2R
ST2RDR

T3

R2

R5R4
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SELTRON NOVICE
Nasveti iz prakse za prakso

VGRADITI MEŠALNI VENTIL - DA ALI NE?

Osnovna funkcija mešalnega ventila je v tem, da vodi 
iz kotla primešava vodo iz povratnega voda in s tem 
vzdržuje želeno temperaturo vode v dvižnem vodu 
glede na potrebe ogrevanja.

Velikokrat se pojavlja vprašanje, ali je mešalni ventil 
potreben za pravilno delovanje ogrevalnega sistema 
in kdaj ga ne potrebujemo.

V ta namen smo pripravili tabelo s kratkim pregle-
dom uporabe mešalnih ventilov v različnih ogreval-
nih sistemih.

A

B

AB

A

B

AB

 Kotel

Ogrevalni sistem

Pretočni 
(kondenzacijski,

nizkotemperaturni)

Nizkotemperaturni
akumulacijski Klasični

Talno ogrevanje ni potrebno obvezno obvezno
Radiatorsko ogrevanje ni potrebno priporočljivo obvezno
Talno ogrevanje - več vej ni potrebno 1) obvezno obvezno
Radiatorsko ogrevanje - več vej ni potrebno 1) priporočljivo obvezno
Talno in radiatorsko ogrevanje 
prostorov (direktni in mešalni krog) priporočljivo 2) obvezno obvezno

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode priporočljivo 2) priporočljivo 3) obvezno

Opombe:
1) če ima vsaka veja svojo obtočno črpalko;
  obvezna uporaba kretnice pri kotlu, ker ima tudi
  kotel svojo črpalko

2) mešalni ventil lahko odpade, če je radiatorsko
  ogrevanje ustrezno dimenzionirano za
  obratovalni režim pri temperaturah vode,
  enakih kot pri talnem ogrevanju

3) v primeru, da želimo ogrevati prostore in
  sanitarno vodo istočasno, je uporaba mešalnega
  ventila obvezna - sicer se uporabi preklopni ventil
  in prednostna priprava sanitarne vode

TABELA: PREGLED UPORABE MEŠALNIH VENTILOV

PRIKAZ PRAVILNE NASTAVITVE 3 - IN 4 - POTNEGA MEŠALNEGA VENTILA
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SELTRON NOVICE
Sobni termostati in termostatski ventili

Sobni termostati so najbolj pogost način reguliranja 
ogrevanja v Sloveniji. Po podatkih ankete, ki smo jo 
izvedli v okviru Celjskega sejma, kar 55 % sistemov 
ogrevanja individualnih hiš uravnavajo prav sobni 
termostati.

KDAJ PRIPOROČAMO UPORABO SOBNIH
TERMOSTATOV ?

Uporaba sobnih termostatov je najprimernejša za 
consko ogrevanje v večjih zgradbah, za regulacijo 
ogrevanja v etažnih stanovanjih in manjših enos-
tanovanjskih hišah. Še posebej priporočamo upo-
rabo sobnega termostata v kombinaciji s pretočnimi 
kotli ter v sistemih z majhno količino vode, ki se 
hitro odzivajo na temperaturne spremembe. S tem 
se namreč temperaturna nihanja v prostoru, ki so 
posledica dvotočkovnega delovanja termostatov 
precej ublažijo. V sistemih s stacionarnimi kotli pa 
priporočamo uporabo sobnega termostata ST2RDR, 
ki omogoča zvezno reguliranje dovodne temperature 
s pomočjo mešalnega ventila. Tak način delovanja 
zagotavlja manjšo porabo kuriva, boljše počutje in 
odpravi pokanje v ogrevalnem sistemu in radiatorjih, 
ki je značilno za dvotočkovno delovanje sobnih ter-
mostatov.

Najbolj optimalna je kombinacija sobnega termostata 
in termostatskih ventilov, vendar je v tem primeru 
pomembno upoštevati naslednje:
 ▶ Sobni termostat mora biti nameščen na
  ustreznem mestu (glej sliko), ki daje najbolj
  natančne referenčne podatke o temperaturi v
  prostoru. Navodila glede pravilne namestitve
  sobnega termostata so priložena vsakemu
  termostatu.
 ▶ Preden začnemo nastavljati temperature v
  posameznih prostorih s termostatskimi
  ventili, mora biti ogrevalni sistem v stanovanju
  (hiši) z dušenjem posameznih vej uravnovešen.
  S tem dosežemo, da prostore, kjer so termostatski
  ventili, ogrejemo prej kot prostor, kjer je
  sobni termostat.
 ▶ V prostoru, kjer je sobni termostat, uporaba
  termostatskih ventilov ni priporočljiva, zato v
  tem prostoru uporabimo navadne ventile ali
  termostatski ventil odpremo.

ALI LAHKO S SOBNIM TERMOSTATOM URAVNA-
VAMO TUDI TEMPERATURO SANITARNE VODE?

V Seltronu proizvajamo sobni termostat z oznako 
ST2RDR, s katerim lahko uravnavamo poleg tem-
perature v prostoru tudi ogrevanje sanitarne vode. 
Dvokanalna programska ura nudi možnost dveh 
časovnih programov. Z enim časovnim programom 
uravnavamo ogrevanje bivalnih prostorov, drugi 
časovni program pa nam daje možnost uravnavanja 
ogrevanja sanitarne vode. Za doseganje želene tem-
perature sanitarne vode je potrebna dovolj visoka 
delovna temperatura kotla. Priporočamo nastavitve, 
ki presegajo 55 °C, ker pri nižjih temperaturah ob-
staja možnost razvoja nevarne bakterije legionele.
I.Č.

ST2RDR

R1

R2

Prikaz pravillne namestitve sobnega termostata Ogrevanje prostorov in sanitarne vode s sobnim
termostatom ST2RDR
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SELTRON NOVICE
Nove možnosti regulatorjev Teramatik D2

Zima se počasi izteka in z njo tudi kurilna sezona. 
Dnevi so daljši in toplejši in misli vse manj zahajajo v 
kurilnico. Vendar pri nas ni tako!

Regulator Teramatik D2 je doživel kar nekaj spre-
memb. Pri reguliranju direktne in mešalne ogrevalne 
veje je možno na digitalni sobni enoti DD2 izbrati, 
kateri ogrevalni krog je podrejen nastavitvam sobne 
enote in kateri nastavitvam na regulatorju. S tem do-
bimo dva temperaturno in časovno neodvisno regu-
lirana ogrevalna kroga.

Nekaj sprememb je tudi pri preklopu kotlov in 
priklopu hranilnika toplote. Dodana je možnost za-
poredne vezave kotla in hranilnika, možnost kom-
binacije s toplotno črpalko ter možnost zamenjave 
kotlov na tekoče kurivo s plinskimi kotli.

Naj naštejemo še nekaj manjših sprememb, kot so 
nastavljiva diferenca vklopa/izklopa gorilnika med 5 
in 25 °C, nastavitev minimalne temperature kolektor-
jev (25 ali 40 °C) ter nastavljiva minimalna temper-
atura povratnega voda kotla med 10 in 70 °C . 

Vse spremembe in dopolnitve so na voljo z verzijo 
programa V6.1. Izdelki s to verzijo programa bodo 
dobavljivi od maja 2006.
A.R.

Ogrevanje prostorov s toplotno črpalko

Toplotna črpalka ni več alternativni vir ogrevanja, 
temveč osnovna ogrevalna naprava v nizkotempe-
raturnih sistemih. V primerjavi z ostalimi ogrevalni-
mi napravami dosega višje rezultate glede na energet-
sko učinkovitost ter ne onesnažuje okolja, zato ima 
pri ogrevanju prednost pred ostalimi napravami.
Snovanje ogrevanja s toplotno črpalko zahteva 
upoštevanje nekaterih osnovnih pravil. Poleg iz-
bire pravilnega temperaturnega režima ogrevanja in 
pravilne sistemske rešitve je pomembna tudi izbira 

primernega vira toplote (obnovljivega vira energije), 
ki ga toplotna črpalka izkorišča. Vir toplote mora 
biti trajen, tako da bodo trajni in transparentni tudi 
prihranki pri stroških ogrevanja, kar bo opravičilo 
stroške investicije.

VIRI TOPLOTE

Vir toplote - zunanji zrak. Je neizčrpni vir toplote, 
izkoriščati pa se ga da tudi pri zelo nizkih zunanjih 
temperaturah, celo do - 20 °C. Moč toplotne črpalke 
se kljub razvojnim dosežkom znižuje s temperaturo 
zunanjega zraka.
Vir toplote - prezračevanje. Izkoriščanje toplote 
prezračevalnih sistemov pride v poštev pri objek-
tih, kjer je to urejeno s prisiljenim prezračevanjem. 
Zračna baterija je v teh primerih priključena na to-
plotno črpalko samostojno ali skupno z drugim virom 
(zemeljskim kolektorjem, energetsko vrtino idr.)
Vir toplote - toplota zemlje. V poletnem času se 
vrhnja plast zemlje relativno hitro ogreje. Toplota se 
skladišči v zemlji, del pa se je ob vremenskih spre-
membah porazgubi. V izkopani kanal položimo 
kolektor zaprtega sistema. V ceveh kroži medij, ki ga 
zemlja ogreje za nekaj stopinj. Dolžina cevi, razmik 
in globina so prilagojeni tako, da je delovanje sistema 
uravnovešeno preko celega leta.
Vir toplote - toplota površinskih voda. Voda v 
jezerih, rekah, zajezitvah in morjih je vir toplote s 
povprečno nekoliko višjimi temperaturami in višjim 
izkoristkom. V jeseni se voda počasi ohlaja, pozimi 
pa zadrži toploto predvsem zaradi toplote, ki jo od-
daja dno. Toploto v vodi izkoriščamo z zaprtim si-
stemom kolektorjev.
Vir toplote - podtalnica. Zaradi svoje relativno vi-
soke temperature omogoča doseganje visokih grelnih 
števil. Sistemi s talno vodo so odprti sistemi, zato je 
najnižja temperatura vode, ki jo še lahko izkoriščamo, 
+ 3 °C.
Vir toplote - toplota kamenin - energetske vrtine. 
Pri teh sistemih izkoriščamo toplotno energijo, ki je 
shranjena v kameninah. Ta vir toplote je preizkušen 
in zanesljiv, poseg na zemljišču pa je majhen, ven-
dar relativno drag. Globina in premer ene ali večih 
energetskih vrtin sta odvisna od energetskih potreb 
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TEMPERATURA DIMNIH PLINOV PRI SPECIAL-
NIH KOTLIH

Mnogo boljše rezultate dajejo specialni oljni in 
plinski kotli s temperaturo dimnih plinov med 160 
in 200 °C. 

TEMPERATURA DIMNIH PLINOV PRI NIZKOTEM-
PERATURNIH KOTLIH

Pri nizkotemperaturnih kotlih so temperature dim-
nih plinov občutno nižje in sicer med 80 in 120 °C.
Na poti skozi dimnik se še dodatno znižajo, lahko 
tudi pod temperature rosišča. Točka rosišča je pri 
zemeljskem plinu 55 °C, pri ekstra lahkem kurilnem 
olju pa 47 °C. Zaradi tega je treba pri tovrstnih kotlih 
posvetiti posebno pozornost dimniku. Kondenzat, ki 
se izloča iz dimnih plinov, je kisel in agresiven, zato 
morajo biti materiali, iz katerih so dimne tuljave, ust-
rezno korozijsko odporni.

TEMPERATURA DIMNIH PLINOV IN KONDENZA-
CIJSKI KOTLI

Sodobna kondenzacijska tehnika je pri izrabi energije 
stopila še korak naprej. Temperatura dimnih plinov 
ob pravilnem delovanju ne presega 65 °C. Oljni 
kondenzacijski kotel ROTEX ob delovanju izrablja 
tudi latentno kondenzacijsko toploto vodne pare. S 
pridobljeno energijo dodatno segreva vodo v pov-
ratnem vodu. Dimni plini pa so ob vstopu v dim-
nik praviloma ohlajeni pod temperaturo rosišča. Pri 
tovrstnih kotlih lahko za odvod dimnih plinov upo-
rabimo cevi iz umetnih snovi. Zadostuje npr. dimna 
cev iz PP (polipropilena), odpornega proti vlagi in 
temperaturi do 120 °C. V kotel je vgrajen tudi sistem 
za izmenjavo toplote dimnih plinov (t. i. LAS - Luft 

- Abgas - System), s pomočjo katerega se dimnim pli-
nom še dodatno odvzame toplotna energija, ki je os-
tala v njih po kondenzaciji. Sistem LAS je sestavljen 
iz dveh soosno nameščenih cevi. Po notranji cevi se 
odvajajo dimni plini, ki pri tem oddajo še preostali 
del toplote zgorevalnemu zraku v zunanji cevi. Tak 
sistem skrbi, da je tudi pri zelo nizkih zunanjih tem-
peraturah zrak na vstopu v gorilnik segret celo
do 30 °C, kar izkoristek še dodatno poveča. 

Viri:
Bojan Grobovšek, univ. dipl. inž. str., energetski sve-
tovalec;
Dokumentacija podjetja Rotex GmbH, ZRN.

objekta in seveda moči vgrajene toplotne črpalke. V 
vrtino vgradimo zaprti kolektorski sistem za odvzem 
toplote kamenin.
Vir toplote - toplota tehnoloških procesov. V 
tehnoloških procesih nastaja največ odpadne toplote, 
ki ob primerni rešitvi omogoča najvišje prihranke. 
Investicijski stroški se povrnejo v zelo kratkem času.

NAJPOMEMBNEJŠE PREDNOSTI TOPLOTNE 
ČRPALKE kot izkoriščanja obnovljivih virov en-
ergije so:
 ▶ služijo kot trajni vir energije,
 ▶ omogočajo visoke izkoristke primarne energije,
 ▶ njihov vpliv na okolje je neopazen,
 ▶ ob eventualni poškodbi ne zastrupijo okolja.

Dimni plini

Temperatura dimnih plinov in vsebnost CO2 sta 
ključna pokazatelja energetske učinkovitosti kurilne 
naprave. Dimni plini imajo najvišjo temperaturo na 
izstopu iz kotla (T1) ter nekoliko nižjo ob vstopu v 
dimnik (T2). Izstopna temperatura je odvisna pred-
vsem od vrste kurilne naprave in goriva.

TEMPERATURA DIMNIH PLINOV PRI KLASIČNIH 
KOTLIH

Energetsko najbolj potratni so starejši kombinirani 
kotli na trdna goriva, pri katerih se temperatura dim-
nih plinov giblje med 200 in 250 °C.
Na poti skozi dimnik se dimni plini ohlajajo. Pomem-
bno je, da se pred izstopom iz dimnika ne ohladijo 
pod temperaturo kondenzacije (T3 > Tkond). Višja 
temperatura dimnih plinov pomeni slabšo energet-

sko gospodarnost kurilne naprave. Izgube pri teh 
napravah se gibljejo okoli 15 %, če zanemarimo, da s 
tem prekomerno prispevamo k segrevanju ozračja.

T1

T2

T3
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Oljni kondenzacijski kotel ROTEX A1

Izbira kotla je odločitev za naslednjih 15 do 25 let, 
zato je zelo pomembno, da jo skrbno pretehtamo. 
Razlike v izkoristkih posameznih kotlov so danes 
občutne. Prav zaradi tega je prav, da ob investiciji ni 
vodilo samo cena, temveč predvsem kasnejše varčno 
delovanje.

DESET RAZLOGOV ZA NAKUP OLJNEGA 
KONDENZACIJSKEGA KOTLA ROTEX:
 ▶ enostavno upravljanje,
 ▶ zelo visok izkoristek in s tem velik prihranek
  kurilnega olja,
 ▶ dolga življenjska doba; 10 let garancije na
  prerjavenje,
 ▶ varčnost pri porabi električnega toka,
 ▶ izredno tiho delovanje,
 ▶ deluje neodvisno od zraka v prostoru,
 ▶ obratuje z vsemi vrstami kurilnega olja, ki so
  običajno na tržišču (standardna in olja z nizko
  vsebnostjo žvepla),
 ▶ visoka požarna varnost,
 ▶ na razpolago so tri stopnje moči kotlov,
 ▶ preprosto vzdrževanje.

 KONDENZACIJSKA TEHNIKA

Klasični in nizkotemperaturni kotli zaradi svoje 
konstrukcije praviloma delujejo pri temperaturah 
nad temperaturo rosišča dimnih plinov. Ta princip 
delovanja ne zmore v celoti izkoristiti zgorevalne 
toplote, ki nastaja pri zgorevanju energentov. Pri 
delovanju kotla nad rosiščem dimnih plinov izkoristi-
mo samo kurilnost goriv, ki pa je glede na vrsto goriva 
od 6 do 10 % nižja od njegove zgorevalne toplote. To 
razmerje je najnižje pri ekstra lahkem kurilnem olju, 
najvišje pa pri zemeljskem plinu. Plinska kondenza-
cijska tehnika ima kot stranski produkt tudi manjšo 
agresivnost kondenzata. CO2, ki nastaja pri zgorevan-
ju skupaj z vodno paro, tvori šibko ogljikovo kislino 
(H2CO3). Pri kurilnem olju (pa tudi trdnih gorivih) 
nastaja poleg CO2 še SO2, ki z vodo tvori neprimerno 
agresivnejšo žveplasto kislino. Zato je izbira materi-
alov za telo kotla in dimnik še toliko bolj pomembna. 
Pri oljnih kondenzacijskih kotlih je v večini primerov 
potrebna nevtralizacija kondenzata, zato je nevtrali-
zator v kotel že serijsko vgrajen.
Zaradi nizkih temperatur ogrevalne vode lahko pros-
tore ogrevamo z uporabo direktne ogrevalne veje 

- brez mešalnega ventila.

KONDENZACIJA

Vodna para iz dimnih plinov kondenzira pri tempera-
turi rosišča, ki je pri zemeljskem plinu 55 °C in pri 
kurilnem olju 47 °C. Pri večini kondenzacijskih kot-
lov se kondenzacijska toplota vodne pare še dodatno 
izkorišča, zato se v ta namen zajema v toplotnem 
izmenjevalniku, ki je nameščen na izhodu dimnih 
plinov v dimnik. Pridobljena energija se uporabi za 
predgretje ogrevalne vode v povratnem vodu. Komo-
ra pri oljnem kondenzacijskem kotlu Rotex je pose-
bej oblikovana. Izdelana je po posebni TWINTEC 
tehnologiji iz aluminijeva litine, zato dodatni izme-
njevalnik ni potreben. Tehnologija izdelave TWIN-
TEC je patentno zaščitena, podjetje Rotex pa je zanjo 
dobilo nagrado za inovativnost. 

10
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Prednosti tehnologije Twintec:
 ▶ neomejena izraba kondenzacij neposredno v
  kurišču brez dodatnega izmenjevalnika,
 ▶ zaradi nizkih temperatur dodatno še nizke
  emisije NOx,
 ▶ kompaktna izvedba kotla z majhno prostornino
  ogrevalne vode 3 do 5 l glede na velikost kotla,
 ▶ nizke izgube ob segrevanju sanitarne vode izven
  časa kurilne sezone,
 ▶ odvod dimnih plinov je lahko izveden s PP cevmi.
  Cevi morajo biti odporne proti kislini in
  temperaturno odporne do 120 °C.

KONSTRUKCIJA KOTLA

Modri gorilnik je nameščen na vrhu kroglaste zgor-
evalne komore. Priključek za dovod zraka je integriran 
v priključek za odvod dimnih plinov, ker je kotel v 
osnovi predviden za obratovanje neodvisno od zraka 
v prostoru. S sistemom za izmenjavo toplote dimnih 
plinov (LAS) predgrevamo vstopni zrak v gorilnik. 
Kotli ROTEX A1 lahko delujejo tudi po klasičnem 
principu z odvzemom zgorevalnega zraka iz prostora, 
kjer so nameščeni. Kotli se ponavadi dobavljajo kot 
ogrevalni sistem, ki zajema; kotel, gorilnik, obtočno 
črpalko, pripravo za nevtralizacijo kondenzata in 
kompletno varnostno opremo in digitalni regula-

tor ogrevanja, ki omogoča popolnoma samodejno 
delovanje ogrevalnega sistema. Funkcije regulatorja 
ogrevanja zajemajo vodenje direktnega ogrevalnega 
kroga in pripravo sanitarne vode z možnostjo 
razširitve na mešalni ogrevalni krog. Regulator deluje 
v odvisnosti od zunanje temperature.
Kotel je odlično zvočno in toplotno izoliran, tako 
da temperatura na zunanji strani pokrova nikjer ne 
preseže 40 °C, zato je primeren tudi za namestitev v 
neposredni bližini rezervoarjev za kurilno olje, kjer 
to predpisi dipuščajo.

ODVOD IN NEVTRALIZACIJA KONEDENZATA 

V vsakem primeru moramo pri kondenzacijskih ko-
tlih poskrbeti tudi za odtok kondenzata. Pri plinskih 
kurilnih napravah manjših moči se po nemških smer-
nicah kondenzat z odpadno vodo iz gospodinjstva 
in deževnico razredči do tolikšne mere (1:25), da ni 
škodljiv za okolje in se lahko brez dodatnih ukrepov 
spusti v kanalizacijo. Pri plinskih napravah moči nad 
200 kW je po omenjenih smernicah nevtralizacija 
kondenzata obvezna. Prav tako je obvezna nevtral-
izacija kondenzata tudi pri oljnih kondenzacijskih 
kotlih ne glede na njihovo moč. Oljni kotel ROTEX 
ima napravo za nevtralizacijo kondenzata že vgrajeno 
v kotel.

Na vhodu v nevtralizacijsko pripravo ima kondenzat 
pH med 1,8 in 3,7 (višje vrednosti - torej manjša kis-
lost - so dosegljive pri uporabi kurilnega olja z nizko 
vsebnostjo žvepla), na izhodu pa mora biti nevtralen 
oz. rahlo alkalen (med 7 ±1 in 8,5). Kislost lahko kon-
troliramo z indikatorskimi lističi. Ko pade vrednost 
pH pod 6,0, je treba nevtralizacijsko pripravo očistiti 
in regenerirati.

Cena oljnega kondenzacijskega kotla ROTEX moči 
12 - 20 kW z DDV: 1.341.792,00 SIT (* 5.599,20 €) in 
zajema zraven kotla še vse naslednje elemente:
 ▶ modroplamenski oljni gorilnik,
 ▶ obtočno črpalko,
 ▶ 3 potni preklopni ventil,
 ▶ varnostno opremo,
 ▶ priključek za neodvisno obratovanje od zraka v
  prostoru,
 ▶ elektronsko digitalno regulacijo,
 ▶ napravo za obdelavo kondenzata.

Ob nakupu pa vam podarimo še:
 ▶ priključni dimnik dolžine 11 m ali
 ▶ rezervoar Rotex prostornine 1.500 l ali
 ▶ dvoplaščni rezervoar Rotex prostornine 1.000 l.

11
* (Cena je preračunana v € po CPT 1 € = 239,640 SIT)
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Viri financiranj

AKTUALNE SUBVENCIJE DRŽAVE V LETU
2006 NA PODROČJU VARČNE RABE ENERGIJE

1. NEPOVRATNA SREDSTVA

Trenutno so pri Ministrstvu za okolje in prostor 
(MOP) v okviru projekta GEF (Global Environmen-
tal Facility - Svetovni sklad za okolje) odprti naslednji 
razpisi:

Javni razpis za finančne spodbude investicijskim 
ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v 
obliki kapitalskih vložkov in nepovratnih sredstev 

- podaljšan iz lanskega leta (UL RS 54/03, 16/05, 87/
05), skrajnji rok za prijavo je 30. 6. 2006.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov daljin-
skega ogrevanja z lesno biomaso. Finančne spodbude 
v obliki kapitalskih vložkov in nepovratnih sredstev v 
razmerju 1:1 so namenjene gospodarskim družbam, 
ki načrtujejo izvedbo tovrstnih naložb v nove sisteme, 
širjenje obstoječih sistemov ali pa v nove kotlovnice 
na lesno biomaso.

Javni razpis za finančne spodbude za investicije 
v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih 
večstanovanjskih stavb (JR-ST 2006, UL RS 28/06). 
Predmet razpisa je finančno spodbujanje učinkovite 
rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah 
z najmanj 9 stanovanji oz. posameznimi deli. Name-
njeno je upravnikom stavb, zajema pa spodbujanje 
enega ali več ukrepov iz naslednjih vsebinskih sklo-
pov:
 ▶ sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov
  za toploto,
 ▶ vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično
  uravnoteženje ogrevalnega sistema,
 ▶ toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe.
Za prvo odpiranje pridejo v poštev vloge, prispele do 
3.5.2006, nato pa še do 4.7.2006, 5.9.2006 in 3.10.2006, 
vendar najkasneje do roka, ki bo določen v objavi o 

porabi sredstev razpisa.

Javni razpis za finančne spodbude investicijskim 
ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase v gos-
podinjstvih za leto 2006 (UL RS, 31/06).
Sofinancer za leto 2006 z nepovratnimi sredstvi spod-
buja izvedbo investicijskih ukrepov za energetsko 
izrabo lesne biomase v gospodinjstvih. Nepovratna 
sredstva se bodo dodeljevala za vgradnjo specialnih 
kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno bio-
maso, in sicer za kurilne naprave na polena, pelete ali 
sekance.
Prvo odpiranje je bilo izvedeno 20.3.2006. Nasled-
nja odpiranja, ki se bodo izvajala do porabe sredstev, 
bodo izvedena 1.6.2006, 24.8.2006 in 5.10.2006. 

Javni razpis za finančne spodbude investicijskim 
ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v 
gospodinjstvih za leto 2006 (UL RS, 37/06)
Sofinancer za leto 2006 z nepovratnimi sredstvi spod-
buja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnov-
ljivih virov energije v gospodinjstvih. Nepovratna 
sredstva se dodeljujejo za naslednje ukrepe:
 ▶ vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
 ▶ vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje  
  prostorov,
 ▶ vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo  
  elektrike.
Prvo odpiranje bo izvedeno v četrtek, 4. maja 2006. 
Naslednja odpiranja, ki se bodo izvajala do porabe 
sredstev, bodo izvedena 6.7.2006 in 7.9.2006.

Podrobnosti o razpisih najdete na spletni strani:
http://www.aure.si.

Vir: objave na spletnih straneh MOP - Sektor za ak-
tivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
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2. EKOLOŠKI KREDITI

Eko sklad je bil ustanovljen z namenom, da finančno 
podpira realizacijo ciljev Nacionalnega programa var-
stva okolja. Pri tem pa so pogoji kreditiranja bistveno 
ugodnejši kot pri komercialnih bankah, saj mora 
sklad le ohranjati vrednost premoženja.

Obrestna mera je pri skladovih kreditih le malenkost 
nad letno stopnjo inflacije in znaša za letošnje leto  
3,2 %. Povprečna letna vsota kreditov, ki jih dodeli 
Eko sklad, je 4,5 milijarde SIT (slabih 19 milijonov €) 
in predstavlja približno desetino vseh naložb v var-
stvo okolja v Republiki Sloveniji.

Trenutno sta na Eko skladu odprta dva razpisa, eden 
za pravne, drugi pa za fizične osebe.

Predmet razpisa za fizične osebe

Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov za 
naložbe na območju Republike Slovenije za naslednje 
namene:
 ▶ vgradnja sodobnih naprav in sistemov za
  ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
  tople vode,
 ▶ raba obnovljivih virov energije,
 ▶ zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih
  stanovanjskih objektov,
 ▶ gradnja ali obsežnejša rekonstrukcija
  stanovanjskih objektov, pri katerih bo specifična
  poraba toplote za ogrevanje nižja od 45 kWh/m2

  letno,
 ▶ nakup energetsko učinkovitih naprav,
 ▶ nakup okolju prijaznih vozil,
 ▶ odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 ▶ nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo
  nevarne snovi,

 ▶ učinkovita raba vodnih virov,
 ▶ oskrba s pitno vodo.

Pogoji kreditiranja
 a. Obrestna mera
  Letna fiksna nominalna obrestna mera je 3,2 %.

 b. Odplačilna doba
  Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let.

 c. Višina kredita
  Kredit se lahko odobri v višini največ 90 %
  priznanih stroškov naložbe oziroma največ
  5 milijonov SIT.

 d. Splošni pogoji kreditiranja
  Do pridobitve kredita po tem razpisu so
  upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem
  v Republiki Sloveniji. V primeru naložb v objekte
  ali njihove zaključene dele so upravičene osebe iz
  prejšnjega odstavka, ki so:
 ▶ lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov,
 ▶ ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski
  partner, njuni otroci oziroma posvojenci, starši
  ali posvojitelji) upravičencev iz predhodne
  alineje s pisnim dovoljenjem lastnika,
 ▶ najemniki objektov ali njihovih zaključenih
  delov s pisnim dovoljenjem lastnika.

Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi 
tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako 
odobrenih kreditov ne more preseči 90 % vrednosti 
naložbe. Kredit lahko pridobijo občani, ki imajo za-
dostne redne mesečne dohodke in kredit zavarujejo 
pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana.

Več o razpisih najdete na spletni strani:
http://www.ekosklad.si.

Misel

Skrivnost uspeha vsakega uspešnega človeka je skrita v 
dejstvu, da je razvil drugačne navade od tistih, ki niso 
uspešni.

Jackson King 
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SELTRONOV PRAVLJIČNI IZLET 2006

Mnogi, ki ste se lansko leto udeležili našega 
pravljičnega izleta v deželo božička, se najbrž še z 
veseljem spomnite tega dogodka. Ker so bili odzivi 
na našo akcijo zelo pozitivni, veliko pa vas je bilo 
žalostnih, ker niste mogli z nami, smo se odločili, da 
bomo tudi v letošnjem letu organizirali dvodnevni 
pravljični izlet.

Kam nas bo tokrat vodila pot, naj ostane skrivnost. 
Vsekakor pa obljubljamo zanimivo potepanje in pes-
tro vsebino - torej nekaj za telo in nekaj za dušo.

In koga bomo povabili na izlet? 
Vsakega od vas, dragi kupci, ki boste do 31. oktobra 
2006 pri nas nabavili izdelke v skupni vrednosti vsaj 
5.000.000,00 SIT. 

Časa je tokrat dovolj, zato vas vabimo, da se nam 
pridružite. 

Vse tiste, ki še niste v klubu Seltronovcev, pa boste v 
tem letu to postali, čaka še posebno presenečenje.

ŠE ZMERAJ IŠČEMO IZVIREN SLOGAN

V prvi številki novic smo razpisali natečaj za najbolj 
izviren slogan za naše podjetje. Ker se nismo odločili 
za nobenega od prispelih predlogov, natečaj ponav-
ljamo. 
Kot smo že povedali, je naša želja pridobiti slogan, 
ki bo še dodatno povečal prepoznavnost podjetja na 
domačem in tujem trgu. Slogan mora povzeti pos-

lanstvo našega podjetja: pomagati ljudem varčevati z
energijo pri ogrevanju bivalnih prostorov in s tem 
varovati okolje. Torej udobje in varčevanje hkrati. 
Slogan naj ne bo daljši od petih besed.

Vabimo vse, ki ste prepričani, da imate izviren pred-
log za slogan in bi se z njim želeli potegovati za na-
grado. Avtorju najbolj domiselnega besedila bomo 
podarili denarno nagrado 50.000,00 SIT in praktično 
nagrado.

NAGRAJENEC NOVOLETNE KRIŽANKE

Srečni nagrajenec za pravilno rešitev križanke iz 
prejšnje številke novic in dobitnik sobnega termosta-
ta ST1 je:

g. Matjaž Jeglič
Sibir d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 34
1000 Ljubljana 

ISKRENE ČESTITKE !

Seltron strokovni seminarji
V letošnjem letu ponovno organiziramo strokovne 
seminarje, na katere se lahko prijavite z izpolnjeno 
prijavnico na naslednji strani ali preko naše spletne 
strani: www.seltron.si. Seminarje bosta, vodila g. 
Jože Hertiš univ. dipl. ing. - vodja razvoja in g. Aleš 
Krivonog iz tehnične podpore.

Letos smo si seminarje zamislili malo drugače. K 
tematiki našega proizvodnega programa bomo do-
dali tudi predstavitev razteznih posod Eder in oljnega 
kondenzacijskega kotla Rotex. Poleg tega bomo semi-
narje ločili tudi glede tehnične zahtevnosti, tako da 
se boste imeli možnost vpisat v seminar, ki ustreza 
vašemu predznanju v poznavanju Seltron izdelkov.

TEMATSKI OKVIRJI SEMINARJEV:

SEMINARJI ZA MONTERJE
 ▶ OSNOVNI SEMINAR
  Na termine razpisane za ta seminar se prijavite
  vsi tisti, ki na naših seminarjih še niste bili ali pa
  z našimi izdelki delate v manjšem obsegu.

 ▶ NADALJEVALNI SEMINAR
  Na termine razpisane za ta seminar se prijavite
  vsi tisti, ki ste se udeležili enega ali več naših
  seminarjih in z našimi izdelki delate pogosto.
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 ▶ NADALJEVALNI SEMINAR (Ljubljana)
  Na termine razpisane za ta seminar se prijavite
  vsi tisti, ki ste se udeležili enega ali več naših
  seminarjev in z našimi izdelki delate pogosto,
  obenem pa vam je lokacija v Ljubljani bližja.

 ▶ SEMINAR ROTEX + PROIZVODI SELTRON
  Na ta seminar se prijavite vsi tisti, ki želite poleg
  informacij o programu Seltron zvedeti tudi
  mnogo koristnih podatkov o oljni kondenzacijski
  tehniki Rotex.

SEMINARJI ZA PROJEKTANTE
 ▶ SEMINAR ROTEX + PROIZVODI SELTRON
  Na ta seminar se prijavite vsi tisti, ki želite poleg
  informacij o programu Seltron zvedeti tudi

  mnogo koristnih podatkov o oljni kondenzacijski  
  tehniki Rotex.

 ▶ SEMINAR EDER + PROIZVODI SELTRON
  Na ta seminar se prijavite vsi tisti, ki želite poleg
  informacij o programu Seltron zvedeti tudi
  mnogo koristnih podatkov o raztezni tehniki
  Eder.

SEMINARJI ZA TRGOVCE
 ▶ SEMINAR PROIZVODI SELTRON
  Seminarji za trgovce so posebej prilagojeni potre-
  bam trgovcev. Na roke, razpisane za ta seminar,
  se prijavite vsi tisti, ki na naših seminarjih še
  niste bili ali pa ste se seminarjev že udeležili in
  sedaj želite svoje znanje še nadgraditi z novostmi.

Ime in priimek

Podjetje

Naslov

Telefon/faks

GSM

e-mail

Prijavljam udeležence:

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

Prijavnica za udeležbo seminarja

Teme in termini seminarjev Prvi termini Rezervni termini

Teme seminarjev Maj Junij September Maj Junij September

Osnovni seminar - monterji  23.   30.  5.  23.   30.  5.

Nadaljevalni seminar - monterji  25.  1.   15.  7.  25.  1.   15.  7.

Nadaljevalni seminar v Ljubljani - monterji  24.  24.

Rotex + proizvodi Seltron - monterji  6.  6.

Rotex + proizvodi Seltron - projektanti  12.  12.

Eder + proizvodi Seltron - projektanti  8.  8.

Proizvodi Seltron - trgovci  13.  6.  13.  6.
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Seltron strokovni seminarji

Na seminar se prijavite tako, da nam pošljete izpol-
njeno prijavnico po pošti ali po faksu na številko: 
(02) 671 96 66. 

V spodnji tabeli označite, katerega seminarja bi se 
radi udeležili in v katerem terminu. Ker je običajno 
veliko interesentov, vas prosimo, da označite še rezer-
vni termin, ki bi vam ustrezal.

Prijava je možna tudi po telefonu na številki:
02-671-96-53, po elektronski pošti na naslov:
roman.ploj@seltron.si ali pa z izpolnjeno elektron-
sko prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani: 
www.seltron.si pod naslovom: Informacije → Semi-
narji.

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, ZATO PRIJAVNICE POŠLJITE ČIMPREJ IN SI ZAGOTOVITE VAŠO UDELEŽBO!
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Stiki z bralci

Pošljite mi prospektni material

Vaši podatki
IME IN PRIIMEK
PODJETJE
NASLOV
TELEFON/FAKS
GSM
E-POŠTA

Regulatorji ogrevanja

Solarni sistemi

Tehnični priročniki
za raztezno tehniko

Olje, les in solarna 
energija

Oljni
kondenzacijski
kotel

Ogrevanje na 
biomaso

Cenik

Priročnik za
projektante
in monterje
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Kataloga Seltron 
Mader

Ob naročilu tega kataloga vas prosimo, da 
izpolnite vprašalnik desno 

Kateri material pogosto iščete, pa nimate ustreznega dobavitelja

Servisirate pretežno gorilnike:      malih moči     velikih moči      oboje

Katere dele Slovenije pokrivate z vašo dejavnostjo?

Dragi bralci! Ponovno vas pozivamo za posredovanje vaših mnenj, pohval, kritik in predlogov za teme, o katerih bi radi brali v naslednjih številkah 
novic. Naj omenimo, da smo tokrat že upoštevali vaše želje in vključili teme, ki ste jih predlagali. Z vašo pomočjo nam bo tudi v prihodnje uspelo 
izdajati novice z aktualno in zanimivo vsebino.


