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SELTRON NOVICE
Kompaktne ogrevalne centrale
OGREVANJE S PLINOM
EDINSTVENO NA SLOVENSKEM TRGU - 3 V 1
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Rotexov GasSolarUnit vsebuje:
1
2
3

plinski kondenzacijski kotel,
solarni toplotni hranilnik s 500 l akumulacijske
vode,
visoko zmogljiv pretočni grelnik sanitarne vode.

Plinski kondenzacijski kotel
Plinski kondenzacijski kotel je eden izmed najbolj
učinkovitih sploh in dosega izkoristke do 110 %. Pritrjen je na pokrov grelnika/hranilnika. Sestavljen je iz
dveh ploščatih okroglih aluminijastih ulitkov z dvojnimi stenami, nanj pa je pritrjen tlačni plinski gorilnik.
Kotel je zelo dobro zvočno in toplotno izoliran, v
njegov izolacijski okrov je vgrajen vremensko voden
elektronski hišni regulator Rotex Theta23R. Sestavni
deli kotla so tudi obtočna črpalka, preklopni ventil
za preklop med ogrevanjem prostorov in hranilnika
ter varnostna garnitura. Kotel je prirejen za delovanje
s patentiranim izpušno-sesalnim sistemom. Ta sistem temelji na principu cev v cevi, pri čemer se po
zunanji vsesava zrak, potreben za delovanje gorilnika,
po notranji pa izhajajo dimni plini. Zaradi dobre
toplotne prevodnosti se zrak, ki prihaja v gorilnik,
predgreje z odvzemom toplote dimnim plinom. Na ta
način se izkoristek kotla še dodatno poveča za nekaj
odstotkov in je bistveno višji kot pri klasičnih plinskih kotlih.
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GasSolarUnit sistem ima več prednosti:
Uporabimo ga lahko tudi v primerih, ko obstoječi
objekt nima dimnika ali pa dimnika iz vidika
izrabe prostorov ne želimo. Kotel pri sistemu
GasSolarUnit namreč dimnika ne potrebuje, saj
je možno odvod dimnih plinov speljati skozi
zunanjo steno.
Pri sanacijah je prednost ta, da obstoječega dimnika ni treba posebej sanirati. Dvojna cev se od
kotla spelje do dimne tuljave, izpušna cev pa po
tuljavi navzgor na prosto.
Velika prednost je tudi možnost izkoriščanja
sončne energije, tako za ogrevanje sanitarne vode
kot za podporo ogrevanju prostorov.
Prav tako ni težav z odvodom kondenzata. Odvod
je speljan v hranilnik. Ob presežku vode v hranilniku pa ta skozi prelivno cev odteka v kanalizacijo.
Solarni toplotni hranilnik
Solarni toplotni hranilnik ima dvoplaščno steno
iz polipropilena, med stenama je poliuretanska
pena. V njem je 500 litrov akumulacijske vode, ki
se napolni ob prvem zagonu. Voda v hranilniku se
uporablja za prenos toplote med sončnimi kolektorji
in hranilnikom. Ko je ogrevanje s sončno energijo
možno, regulacijsko-črpalna enota vodo iz hranilnika potisne v kolektorje. Voda ostane v kolektorjih vse dotlej, dokler se grelnik ne ogreje do želene
temperature oziroma dokler obstaja diferenčni pogoj
med kolektorji in grelnikom. Ko je sončne energije
dovolj, se del toplote izkoristi za podporo ogrevanju.
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Povratna voda iz ogrevalnega sistema je speljana
prek toplotnega izmenjevalnika v hranilniku toplote,
kjer se segreje do določene temperature. Iz hranilnika je voda speljana v kotel, kjer se samo še dogreje
na temperaturo, potrebno za ogrevanje prostorov.
Voda v hranilniku je zaradi njegove konstrukcije in
uporabljenih materialov (posoda iz umetne snovi,
izmenjevalniki iz rebraste nerjavne jeklene cevi) zelo
izrazito temperaturno razslojena. Temu primerno se
tudi topla voda iz solarnih kolektorjev zaradi posebne
konstrukcije dotočne cevi samodejno uvrsti na mesto,
kamor po temperaturi spada. V primeru, da sončne
energije ni dovolj za potrebe ogrevanja sanitarne
vode, se avtomatično vključi dogrevanje hranilnika
iz kotla.
V hranilniku so trije toplotni izmenjevalniki:
za ogrevanje sanitarne vode,
za ogrevanje hranilnika iz kotla in
za podporo ogrevanju.
Grelnik sanitarne vode
Segrevanje sanitarne vode poteka na podlagi
pretočnega sistema v rebrasti nerjavni jekleni cevi,
ki je navita po vsej višini hranilnika. V njej je 24,5
litra vode. Topla sanitarna voda je za razliko od
klasičnih grelnikov v celoti ločena od akumulacijske vode, kar je zelo pomembno za zaščito pred

mikrobi, ki lahko pri človeku povzročajo različne
bolezni. Zaradi razmeroma visoke hitrosti pretokov
vode skozi cev se vodni kamen ne useda na njene
stene, kar je problem pri klasičnih grelnikih sanitarne
vode. Visoka higienska neoporečnost sanitarne vode
je zagotovljena tudi s tem, da voda, ki je prva pritekla
v grelnik, tudi prva steče iz njega.
Kapaciteta tople sanitarne vode
Kapaciteta pri hranilniku, ogretem na 60 °C, ob
dotoku hladne vode z 10 °C in hitrosti iztakanja
15 l/min, brez dogrevanja, je kar 228 litrov tople
vode, segrete na 40 °C. Z dogrevanjem z nazivno
močjo pa je pri enaki hitrosti iztakanja ta količina
do 590 litrov.
GasSolarUnit sistem je idealna rešitev za ogrevanje
prostorov in sanitarne vode z uporabo zemeljskega
ali utekočinjenega naftnega plina ter možnostjo
uporabe dopolnilnega vira sončne energije. Poleg
vseh že naštetih prednosti ima GasSolarUnit sistem
še eno, bistveno prednost. S svojimi dimenzijami
(107 cm x 79 cm x 181 cm) zasede namreč samo
0,85 m2 površine in je s tem primeren za objekte,
kjer je prostor za kurilnico omejen.
IZBERITE VARČEN NAČIN OGREVANJA S
KOMBINACIJO PLINA IN SONČNE ENERGIJE.

Slika:
Prikaz temperaturnih slojev v grelniku/hranilniku

Cena za ogrevalno centralo GasSolarUnit:
moči 25kW: 886.860,69 SIT (3.700,80 €),
moči 35kW: 952.939,54 SIT (3.976,55 €).
(Cene ne vključujejo DDV. Preračun v € je narejen po tečaju zamenjave 1 € = 239,64 SIT)
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Solarni grelnik in hranilnik toplote
Rotex Sanicube Solaris – visoko zmogljiv solarni
grelnik in hranilnik toplote s podporo ogrevanju
Zgradba in delovanje
Rotex Sanicube Solaris je kombinacija hranilnika
toplote in pretočnega solarnega grelnika. Toplota se
akumulira v ločeni akumulacijski vodi, sanitarna voda
pa se segreva prek toplotnega izmenjevalnika. Volumen segrete sanitarne vode je 24 l, celotna prostornina
hranilnika pa znaša 500 l. Hranilnik toplote se napolni
ob zagonu in služi za akumulacijo, pri čemer se voda
v hranilniku v času njegovega delovanja ne menja
in ne porablja. Notranja in zunanja stena hranilnika

Visoka temperaturna razslojenost
Hranilnik je v zgornjem delu (coni sanitarne vode)
segret na temperaturo, ki zagotavlja dovolj energije
za pripravo tople sanitarne vode. Voda v spodnjem
delu hranilnika pa je hladna zaradi zahtev po čim
bolj učinkovitem delovanju solarnega sistema. Zaradi
zagotavljanja čim nižje temperature v spodnji solarni
coni hranilnika se hladna sanitarna voda po toplotnem izmenjevalniku dovaja v najnižjo točko hranilnika. Na ta način se akumulacijska voda v solarni
coni hranilnika maksimalno ohladi, kar omogoča
izrazito temperaturno razslojenost. Stene hranilnika so izdelane iz umetne snovi z nizko toplotno

Slika:
Prerez solarnega grelnika/hranilnika toplote

sta izdelani iz polipropilena (PP), odpornega proti
udarcem. Prostor med stenama pa je napolnjen s
(PU) peno. Takšna zgradba omogoča dobro toplotno
izolacijo in minimalne površinske izgube.
Sanicube Solaris je razdeljen na dve ogrevalni coni:
cona sanitarne vode (zmeraj topli zgornji del) in
solarna cona (hladnejši spodnji del).
Slika:
Prikaz temperaturne razslojenosti akumulacijske vode

4
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prevodnostjo, kar onemogoča prenos toplote po
steni navzdol v solarno cono. Voda, ki se v sončnih
kolektorjih segreva, prehaja nazaj v hranilnik skozi
specialno razslojevalno dotočno cev Solaris. Iz nje
se glede na svojo temperaturo razporedi v primerno
temperaturno cono. Če je sončne energije premalo,
se zgornja cona sanitarne vode dogreje do zahtevane temperature s pomočjo ogrevalnega kotla ali z
električnim paličnim grelcem. Izbiramo lahko med
2, 4, 6 in 12 kW grelcem. V sredini zgornjega dela
hranilnika je nameščen tubos, v katerem je toplotni
izmenjevalnik za solarno podporo ogrevanju. V ta
namen se povratni vod iz ogrevalnega sistema spelje
skozi omenjeni toplotni izmenjevalnik v hranilniku
in od tam v povratni vod ogrevalnega kotla. Tukaj se
potem le še dogreje do potrebne temperature, ki jo
zahteva ogrevanje prostorov.

Brez strahu pred oblogami
Ob prvem zagonu hranilnik napolnimo z vodo, ki ji
ni potrebno dodati mehčalnih sredstev. Ta voda (akumulacijska voda) ni pod pritiskom in se med obratovanjem ne menjava, zato se vodni kamen v hranilniku izloči samo enkrat in se ne nabira na paličnem
grelcu, ceveh ali toplotnih izmenjevalnikih. Prav
tako ni možno nabiranje vodnega kamna na strani
sanitarne vode zaradi visokih hitrosti pretokov skozi
izmenjevalnik.

Odprt solarni sistem Rotex Solaris
Delovanje solarnega grelnika in hranilnika toplote
Sanicube Solaris bo optimalno z odprtim solarnim
sistemom Rotex. Njegovo delovanje je opisano v
prispevku o GasSolarUnit-u. Tu ga dopolnjujemo le
s podatkom, da sta v regulacijsko-črpalni enoti RPS
dve modulirani obtočni črpalki, ki lahko v odprtem
sistemu premagata tlačno višino do 12 m. Sistem
deluje tako, da se ob vklopu zaženeta obe obtočni
črpalki. Ko se solarni sistem napolni z vodo, se ena
izmed črpalk izklopi. Druga ostane v delovanju in
skrbi za izmenjavo vode med akumulatorjem in
sončnimi kolektorji. V primeru pregrevanja sončnih
kolektorjev, se dodatna obtočna črpalka ponovno
vklopi in poveča odjem toplote.
Rotexov odprti solarni sistem je za vzdrževanje
izredno enostaven, saj ne potrebuje nadtlačne
zaščite, pozimi pa ne potrebujemo sredstva proti
zmrzali. Sistem se namreč ob vsakem izklopu
izprazni - voda iz sončnih kolektorjev in cevi pa
steče nazaj v hranilnik.

Slika:
Prikaz Rotex Solaris sistema

Na en hranilnik lahko priključimo do 5 sončnih kolektorjev. Če je to premalo, lahko postavimo hranilnike
v baterije in jih povežemo med seboj, tako da imamo
lahko na voljo praktično neomejene količine solarne
toplote za pretočno ogrevanje sanitarne vode.
Cena za solarni grelnik in hranilnik toplote
Sanicube Solaris:
SCS 38/16/0: 355.535,00 SIT (1.484,00 €),
(Cene ne vključujejo DDV. Preračun v € je narejen po tečaju zamenjave 1 € = 239,64 SIT)
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Sončni kolektorji
V zadnjem času se vse bolj zavedamo koristi, ki jih
prinaša izraba obnovljivih virov energije. Med te
sodi tudi neizčrpen vir sončne energije, ki ga lahko
koristno uporabljamo za pripravo tople sanitarne
vode ali pa celo kot podporo ogrevanju. Ob tem
se seveda zavedamo prihrankov, ki jih na ta način
dosežemo. Ne smemo pa zanemariti tudi ekološkega
vidika, ki govori v prid izrabi sončne energije.

Klasični kolektor prejema toploto preko absorpcijske
plošče in jo s pomočjo prenosnega medija v bakrenih
ceveh prenese do grelnika sanitarne vode ali hranilnika toplote.

OPIS KLASIČNIH IN VAKUUMSKIH KOLEKTORJEV

Absorber je iz pločevine, na katero so pritrjene cevi, v
katerih se pretaka prenosni medij toplote. Za povečanje
vpojnosti sončnega sevanja je absorber ponavadi
črno prebarvan. Nanj so naneseni posebni visokoselektivni površinski nanosi, ki še dodatno izboljšujejo
pretvorbo sončnega sevanja in se običajno nanašajo z
galvanizacijo ali naparjevanjem. Za znižanje toplotnih izgub v okolico je zadnja stran kolektorja dobro
toplotno izolirana. Zasteklitev na zgornji strani pa
služi za preprečevanje odvoda toplote iz absorberja
zaradi vetra ter dodatno zadržuje toploto, ki jo oddaja
absorber v okolico (učinek tople grede).

1. Klasični (ploskovni) kolektorji

2. Vakuumski kolektorji

Klasični kolektorji so v uporabi že vrsto let in jih
odlikuje predvsem njihova enostavna izvedba, odpornost na različne fizikalne in mehanske vplive, hitra in
enostavna montaža ter nenazadnje tudi ugodna cena.

Novejša izvedba s precej izboljšanim izkoristkom
so vakuumski cevni kolektorji, ki jih za razliko od
klasičnih odlikuje veliko večja učinkovitost delovanja
tudi ob slabših vremenskih pogojih, kot so veter, nižje
zunanje temperature in velike spremembe vpadnega
kota sevanja. Vakuum kot najboljši izolant 100 %
preprečuje izgubo pridobljene toplote v okolico in
tako omogoča visoko učinkovitost. Ena od velikih
prednosti vakuumskih kolektorjev je zagotovo
naprednejša tehnologija, ki omogoča koristno rabo
sončne energije praktično čez celo leto. Ker je proizvodnja steklenih vakuumskih cevi zelo zahtevna, so ti
kolektorji znatno dražji od klasičnih.

Sončne kolektorje, ki so na voljo na tržišču lahko v
grobem razdelimo na klasične (ploskovne) in vakuumske kolektorje. Glavne razlike se kažejo predvsem
v sami učinkovitosti izrabe sončne energije, življenjski
dobi, montaži in ceni.

Slika:
Prerez ploskovnega kolektorja
1
2
3
4

6

zasteklitev na zgornji strani
bakrene cevi za prenos toplote
absorber sončnega sevanja
ohišje s toplotno izolacijo

1
2
3
4
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Tipi vakuumskih kolektorjev:
vakuumski cevni kolektorji (direktni pretok)

Učinkovitost teh kolektorjev je v letnem povprečju do
50 % višja od ravnih kolektorjev.
Prenos toplote prek
kondenzatorja

na
nč a
So ergij
en

Ti kolektorji so sestavljeni iz visokoevakuiranih cevi iz
solarnega stekla. Toplotne izgube so tako majhne, da
proizvajajo dovolj toplote tudi pri difuznem sevanju
(v oblačnem vremenu). V absorberju je vgrajena koaksialna toplotno izmenjevalna U-cev, skozi katero se
direktno pretaka nosilni medij toplote. Optimalna
usmerjenost absorberjev se doseže z zasukom vakuumskih cevi.
zunanja steklena cev
vakuum (toplotni izolator)
večslojni premaz
notranja steklena cev

absorber
bakrena cev
nosilni medij toplote

Slika :
Prerez vakuumske cevi kolektorja (direktni pretok)

vakuumski HEAT PIPE cevni kolektorji
(suhi prenos)

e

Vakuumska cev
Toplotna cev

e
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Sprejem toplote

Slika:
Prerez vakuumske cevi kolektorja (suhi prenos)

Vakuumski cevni kolektorji, ki delujejo na principu
suhega prenosa, imajo v vakuumski cevi integriran
absorber, ki je namenjen zbiranju in prenosu sončne
toplote. Absorber je iz materiala, ki ga odlikuje odlična
toplotna prevodnost in nizka toplotna vztrajnost, kar
pripomore k visoki učinkovitosti v vseh vremenskih
pogojih. Toplotna cev (heat-pipe), ki je napeljana
po celotni dolžini absorberja, je prav tako izdelana
iz visoko toplotno prevodnega materiala. V toplotni
cevi cirkulira poseben nosilni medij toplote, ki zmore
prehode iz tekočega v plinasto stanje in obratno že pri
zelo nizkih temperaturah. Toplotna cev je zaključena
s kondenzatorjem, ki prek toplotnega izmenjevalnika
oddaja toploto solarnemu mediju in pri tem kondenzira.
100 % solarni delež za toplo
vodo/podporo ogrevanju
To p l o
t

ne

po

t re

be
ki k
Va k u u m s

Narejeni so s pomočjo tehnologije, ki omogoča t.i.
suhi prenos toplote iz kolektorja v solarni sistem. To
pomeni, da ni pretoka nosilnega medija toplote
skozi vakuumsko cev. Medij kroži le skozi zbiralno
cev in tako odvaja toploto od kondenzatorjev. Prednost takšne izvedbe prenosa toplote je enostavna
montaža in menjava cevi.

ole

Klasični k

kto

olek

rji

tor

ji

Dodana vrednost vakuumskih kolektorjev
Diagram:
Primerjava klasičnih in vakuumskih kolektorjev

Ruška cesta 96, 2345 Bistrica ob Dravi, tel.: 02 671 96 00, faks: 02 671 96 66, www.seltron.si, info@seltron.si

Seltron_NOVICE_ 4.indd 7

7
11.10.2006 9:48:31

SELTRON NOVICE
Novosti pri Seltron proizvodih
Regulator ogrevanja Teramatik D2

3

1

NOVO!

Regulator Teramatik D2 je na slovenskem trgu
največkrat izbran regulator iz naše ponudbe, zato
smo poletni čas izkoristili za to, da smo ga posodobili
in k njegovemu bogatemu naboru funkcij dodali še
nekaj novih, nekatere obstoječe pa še izboljšali.

Prikaz vezave:
Teramatik D2
in ST2RDR
2

Pomembne novosti:

1

Možnost časovno in temperaturno ločenega načina
delovanja direktnega in mešalnega ogrevalnega
kroga. Na digitalni sobni enoti DD2 izberemo, kateri
ogrevalni krog je podrejen nastavitvam sobne enote
in kateri nastavitvam na regulatorju. S tem dobimo
dva temperaturno in časovno neodvisno regulirana
ogrevalna kroga.

3

Možnost izbire zaščite hidravličnih elementov
pri ogrevanju s sončnimi kolektorji deluje tako, da
brezpogojno izključi obtočno črpalko pri prekoračitvi
temperature (130 °C) v kolektorjih. Ta možnost se
uporabi predvsem pri vakuumskih kolektorjih.
V letnem načinu, ko ogrevamo sanitarno vodo s
kotlom po časovnem programu, se sanitarna voda
ogreva dokler obstaja diferenčni pogoj med temperaturo kotla in grelnika sanitarna vode. Na ta način
izrabimo vso koristno toploto kotla .
Vodenje več direktnih ogrevalnih krogov. Kot
vemo, lahko Teramatik D2 regulira mešalni ogrevalni
krog, sanitarno vodo in kotel z direktnim ogrevalnim
krogom. Pogosto pa imamo tudi zahtevo za več
direktnih ogrevalnih krogov. S Teramatikom D2
lahko sedaj krmilimo več direktnih ogrevalnih
krogov v povezavi s sobnimi termostati ST2RDR,
pri čemer le-ta z enim relejem (modul R) vklaplja
obtočno črpalko direktnega ogrevalnega kroga, z
drugim relejem (modul DR) pa sporoči regulatorju
zahtevo za dvig temperature kotla. Pri tem se vrši
izračun želene temperature kotla s prednastavljeno
strmino ogrevalne krivulje 1.3 in pribitkom 8 K.

2

Teramatik D2
ST2RDR
DK

Še ostale nove in posodobljene funkcije:
nastavljiva histereza delovanja gorilnika med 5 K
in 25 K,
možnost omejevanja minimalne temperature povratnega voda med 10 °C in 70 °C,
nastavitev minimalne temperature sončnih kolektorjev (25 °C ali 40 °C)
delovanje s toplotnimi črpalkami,
serijska vezava za izbiro vira toplote,
možnost zamenjave kotlov na tekoče gorivo s plinskimi kotli (dodatne hidravlične sheme),
blokada ogrevanja sanitarne vode iz kotla, kadar
deluje ogrevanje s sončnimi kolektorji.
Diferenčni regulatorji ND
Nov princip za nastavitev naših diferenčnih regulatorjev, ki temelji na tem, da je treba za pravilno delovanje
regulatorja izbrati le ustrezno vezalno shemo, se
je izkazal kot zelo dober tudi v praksi, saj so ND-ji
odlično sprejeti pri monterjih in projektantih.
Tudi tej družini regulatorjev smo dodali nekatere
nove funkcije in povečali nabor hidravličnih shem,
pri katerih se ta regulator lahko uporablja.
Možnost izbire toplotnega vira: kotel ali toplotna
črpalka (Parameter S17) - ND1 in ND2 (glej sliko)
Regulatorja imata dodaten parameter S17, s katerim
določimo, kateri vir toplote uporabljamo za ogrevanje.
Izbiramo lahko med kotlom na tekoče ali trdno
kurivo ter toplotno črpalko zrak/voda ali voda/voda.
Regulatorja ND1 in ND2 delujeta s toplotno črpalko

Novosti za regulator ogrevanja Teramatik D2 so vključene v programski verziji V 6.2r2 ali več.
Novosti za diferenčne regulatorje ND so vključene v programski verziji V 1.4r2 ali več.
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SELTRON NOVICE
v hidravličnih shemah 212, 220, 231 in 243. Delovanje
se spremeni tako, da se vedno najprej vključi obtočna
črpalka in nato z zakasnitvijo (30 s) toplotna črpalka.
Izklopi pa se najprej toplotna črpalka in nato z zakasnitvijo (30 s) obtočna črpalka.
Slika:
Izbira toplotnega vira z nastavitvijo
parametra S17

Temperaturnega tipala za toplotno črpalko ne potrebujemo in ga lahko uporabimo za merjenje zunanje
temperature. S parametrom Txmin (glej tabelo)
lahko nastavimo minimalno dovoljeno zunanjo temperaturo, do katere lahko toplotna črpalka deluje. Če
tipala ne priklopimo, omejitve delovanja ni.
Shema

Parameter (priporočena vrednost)

212

P1 - T1min. zunanja temperatura
(-10 ÷ 100); (0 °C)

220

P1 - T1min. zunanja temperatura
(-10 ÷ 100); (0 °C)

231

P7 - T3min. zunanja temperatura
(-10 ÷ 100); (0 °C)

243

P7 - T3min. zunanja temperatura
(-10 ÷ 100); (0 °C)

Pri delovanju s toplotno črpalko moramo vrednosti
parametrov ročno popraviti na priporočene oziroma
želene vrednosti.
Zaščitne funkcije regulatorjev ND:
omejevanje maksimalne temp. sanitarne vode,
zaščita pred pregrevanjem kolektorjev,
zaščita pred zmrzovanjem kolektorjev,
periodični zagon črpalk v primeru daljšega mirovanja,
zaščita pred prenapetostmi,
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 projektante in monterje “September 2006” ter na
naši spletni strani.

Iz prakse za prakso
Ali ste vedeli?
Pri diferenčnih regulatorjih ND1, ND2 in ND3
lahko uporabite tudi časovno programiranje dodatnega vira energije (elektrika, tekoče gorivo, toplotna
črpalka).
To lahko naredite tako, da na vhod AUX - GND
priključite prosti kontakt programske ure. Ko ura
sklene kontakte, je ogrevanje z omenjenimi viri
onemogočeno. Ko so sponke razklenjene, toplotni vir
deluje, če regulator to zahteva.
Z nastavitvijo parametra P21 »Zakasnitev« določite
kdaj se lahko vključi dodatni vir toplote za ogrevanje
sanitarne vode. Izbirate lahko med »--», kar pomeni,
da dovolimo istočasno delovanje sončnih kolektorjev in dodatnega vira toplote. Če izberemo »0«, se
dodatni vir vključi šele, ko ni dovolj sončne energije
za ogrevanje. Če pa nastavimo čas v minutah, se bo
lahko dodatni vir vključil šele po preteku nastavljenega časa od prenehanja ogrevanja s sončnimi kolektorji. Dodatni vir se seveda vključi le, če s sončnimi
kolektorji nismo dosegli želene temperature sanitarne
vode ali temperature v hranilniku toplote.
Pri sobnih termostatih ST2RDR lahko izbirate
med šestimi osnovnimi načini delovanja.
Tovarniško je izbran način za 3-točkovno (zvezno)
reguliranje mešalnega ventila. Možni pa so še naslednji načini delovanja*:
- ogrevalni krog (2-točkovno delovanje - on/off) in
krmiljenje kotla,
- ogrevalni krog in sanitarna voda,
- ogrevalni krog (3-točkovno delovanje) - tovarniška
nastavitev,
- ogrevalni krog in kotel s potopljenim grelnikom
sanitarne vode; v tem primeru krmilimo kotel po
časovnem programu za sanitarno vodo neodvisno
od ogrevanja, se pravi tudi poleti, ko ogrevanje ni
vključeno,
- samo ogrevanje sanitarne vode,
- krmiljenje ogrevanja in hlajenja z ločenimi sistemi.
* Način delovanja izberemo z nastavitvijo parametra S1.1.

Pri sobnih termostatih ST2R lahko vgradite
dodatno temperaturno tipalo, ki ga je možno uporabljati za merjene sobne ali zunanje temperature,
temperature estriha, sanitarne vode ali kotla.
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Če uporabimo tipalo za merjenje temperature v kotlu
na trdo kurivo, skrbi ST2R tudi za samodejni vklop
ogrevanja v primeru prekoračitve temperature v kotlu.
Za takšno delovanje je treba spremeniti nastavitev
parametra S1.2 na 5. Sedaj se upoštevajo nastavitve
parametrov P2.3 - minimalna dovoljena temperatura
kotla in P2.4 - maksimalna dovoljena temperatura
kotla.
Če želimo temperaturo dodatnega tipala opazovati
tudi na displeju sobnega termostata, parameter P2.10
nastavimo na vrednost 3, kar pomeni, da bomo na
zaslonu izmenoma opazovali sobno in kotlovno temperaturo.
Pomembno
Dodatno tipalo je potrebno priključiti z ločenim
kablom, najbolje signalnim YStY ali LiCy. Dodatno
tipalo za sobne termostate mora imeti oznako tip /M,
na primer: potopno temperaturno tipalo z oznako
TF/M.

Priročnik za projektante in monterje
Ne spreglejte!
Nov priročnik z dodatnimi
vezalnimi shemami, ki
ponujajo nove možnosti
uporabe regulatorjev
ogrevanja Seltron.
Prepričani smo, da vam bo priročnik zelo koristil pri
delu, zato si tudi vi priskrbite svoj izvod z izpolnjenim
obrazcem za naročilo prospektnega materiala, ki ga
boste našli na zadnji strani novic.

Seltronov pravljični izlet 2006
Naše darilo za naše najboljše kupce

Rezervni deli za gorilnike
Glede na to, da je pred vrati nova kurilna sezona in
s tem letno vzdrževanje ogrevalnih naprav, bo vsem,
ki se ukvarjate s servisiranjem gorilnikov, prišla prav
informacija, da smo v Seltronu razširili ponudbo
rezervnih delov, ki jih imamo na zalogi. Manj standardne elemente pa lahko zelo hitro dobavimo od
našega nemškega partnerja. Material za vzdrževanje
in servis gorilnikov je predstavljen v obsežnem katalogu Seltron - Mader.
Naj naštejemo samo nekaj skupin rezervnih delov
za različne tipe gorilnikov, ki jih držimo na zalogi:
šobe Steinen,
oljne črpalke Suntec in Danfoss,
avtomatike Satronic in Siemens,
rezervne dele za oljne črpalke,
vžigalne elektrode,
predgrelnike,
fotocelice,
razni tesnilni in drobni material,
vezne cevi itd.
Katalog lahko naročite z izpolnjenim obrazcem za
naročilo prospektnega materiala, ki se nahaja na zadnji strani novic.
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Že v prejšnji številki smo najavili pravljični izlet s
Seltronom za naše najboljše kupce. Pogoj za uvrstitev
med Seltronove najboljše kupce je bil dosežen promet
5.000.000,00 SIT v obdobju od 01.01. do 31.10.2006.
Ker pa čas zelo hitro beži in vas je kar veliko izrazilo željo za podaljšanje tega roka, smo se v podjetju
odločili, da vaši želji ugodimo in smo rok za dosego
prometa podaljšali do 31.12.2006. Izlet pa bomo
organizirali v februarju 2007, ko boste tudi vi manj
obremenjeni z delom in se boste lahko tega dogodka
udeležili v večjem številu.
Obljubljajmo vam zanimiv dvodnevni izlet v eno
izmed sosednjih držav z bogato kulinarično, kulturno
in zabavno ponudbo. Vsekakor bomo poiskali nekaj
posebnega, kar vam bo ostalo še dolgo v spominu.
To pa še ni vse. Zavedamo se, da je potrebno najboljše
kupce tudi obdržati, zato vam bomo v naslednji
številki Seltorn novic predstavili vse ugodnosti, ki jih
bodo v letu 2007 deležni Seltronovi najboljši kupci.

Postanite tudi Vi eden izmed
najboljših Seltronovih kupcev!
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ZELO UGODNO - sobni regulator za plinske kotle Junkers
Analogni sobni regulator z digitalno
tedensko programsko uro za kotle z modulacijo plamena Junkers

VROČA CENA!

Sobni termostat J8

Uporaba
- za radiatorsko ali konvektorsko ogrevanje
manjših ali srednje velikih objektov s
pretočnim plinskim kotlom JUNKERS
(mini 8/1, ZR/ZWR, ZV/ZWV, CL100,
GWZ…).

Ak

do ra cija
zpro
daje
za

loge
.

19.200.-

SIT

Zmogljivosti
- uravnava moč plinskega kotla glede na
odstopanje sobne temperature od želene,
- zvezno regulira moč pretočnega kotla,
- ima tedensko digitalno programsko uro, ki
omogoča časovno programiranje dnevne
(komfortne) in nočne (varčevalne) temperature,
- omogoča nastavitev želene dnevne ali nočne
temperature v območju med 8 °C in 28 °C,
- ima vgrajeno zaščito pred zmrzovanjem.

samo 7.920.SIT

33,05 €

Cena vključuje DDV.

Sobni regulator J8 poveča bivalno udobje in
zmanjša porabo kuriva. Zaradi zveznega delovanja
ragulatorja ne prihaja do temperaturnih udarov in
neželenega pokanja v radiatorjih in cevovodih.

Naročilnica
Izkoristite možnost ugodnega nakupa
Izpolnjeno naročilnico pošljite na faks številko: 02 671 96 66.
Artikel v akciji lahko naročite tudi v spletni trgovini Seltron na: www.seltron.si.

Pohitite, zaloga je omejena.
Koda

Naziv

Stara cena

Akcijska cena

Prihranek pri 1 kosu

CHRJ8

Sobni termostat J8

19.200,00

7.920,00

11.280,00

Naročena kol.

Cena vključuje DDV.

Ime in priimek
Podjetje
Naslov
Telefon/faks
GSM
E-pošta
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Obrazec za naročilo prospektnega materiala pošljite na faks št.: 02 671 96 66

Cenik: Regulacije ogrevanja

Cenik: Prodajni program

Tehnični priročnik

Regulatorji ogrevanja

Olje, les in solarna energija

Ogrevanje na biomaso

Solarni sistemi

Oljni kondenzacijski kotel

Oljni kondenzacijski kotel

Grelnik in hranilnik toplote

Rezervoarji Variosafe

Katalog Seltron - Mader

Systemwart

Modularni EAC Sistem

Modularno raztezno postrojenje

Raztezne posode

Ime in priimek

Kateri material pogosto iščete, pa nimate ustreznega dobavitelja?

Podjetje
Naslov

Katere dele Slovenije pokrivate z vašo dejavnostjo?

Telefon/faks
GSM

Ob naročilu kataloga Seltron - Mader izpolnite še vprašalnik spodaj

E-pošta

Servisirate pretežno gorilnike:

12

malih moči

velikih moči

oboje
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