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SELTRON NOVICE

Sij lučk na novoletni smreki oznanja praznični 
čas. Čas ko se v lahnem naletavanju snežink 
poslavlja leto in se poraja upanje po novem, 

boljšem, srečnejšem času.

Upanje in želje se združijo v tisoče voščil, ki se prelita v 
besede dotaknejo naših src. Velikokrat si ob takih tre
nutkih zaželimo srečo. Vendar, ali smo kdaj pomisli, 
kaj je sreča? Ali je to nov avto, jahta ali morda prepro
sto čas za ljudi in stvari, ki jih imamo radi.

Vrtinec hitrega življenja nas je posrkal vase in le 
redkokdaj uspemo prekinit njegov pogubni tok ter 
ustaviti korak za drobne trenutke. Življenje si zapol
nimo s pridobivanjem stvari, za katere menimo, da 
brez njih enostavno ne moremo. A čas pogosto pokaže, 
da v bistvu niso tako pomembne in kmalu pozabimo, 
da smo jih sploh imeli. Cena, ki jo zato plačujemo je 
visoka. Postajamo odtujeni in sami. Vendar nikoli ni 
prepozno. Vedno ostajajo možnosti, da se ustavimo, 
poiščemo dobro besedo ali dejanje, s katerim nekoga 
osrečimo in si tako pričaramo kanček sreče tudi zase.

Spoštovani poslovni partnerji, veliko stvari je, za 
katere se vam ob zaključku leta želimo zahvaliti. 
Velikokrat ste bili z nami potrpežljivi, ko smo delali 
napake in velikokrat smo tudi mi vas razumeli, ko 
smo se v posameznih pogledih razhajali. A bistvo je 
v tem, da smo vedno našli rešitev, ki je naš partnerski 
odnos še poglobila in naša iskrena želja je, da bi bilo 
tako tudi v letu 2008, ki prihaja.

In kaj vam podjetje Seltron lahko v letu 2008 
ponudi?

Vsekakor veliko paleto kakovostnih izdelkov, bazo 
znanja in izkušenj, ki smo jih pridobili in obljubo, 
da se boste ob sodelovanju z nami počutili kot želen 
in cenjen poslovni partner. Poskrbeli bomo tudi za 
to, da bomo vsaj za trenutek skupaj izstopili iz vsako
dnevnega vrtnica življenja in si vzeli nekaj trenutkov 
časa za prijetno druženje.

Ko počasi zaključujemo poslovno leto, lahko rečemo, 
da je bilo za naše podjetje uspešno. Dosegli smo skoraj 
vse načrte, ki smo si jih zastavili. Za tiste, ki so ostali 
neizpolnjeni pa bo čas tudi v letu, ki prihaja. Vseka
kor se zavedamo, da je konkurenca na trgu vedno bolj 
neizprosna in da bodo ostali le najboljši ponudniki, 
ki zastopajo kakovostne programe in celovite rešitve. 
S svojim proizvodnim in prodajnim programom 
sledimo tem trendom in bomo tako nadaljevali tudi 
v prihodnjem letu.

Naj se naše razmišljanje konča s praznično mislijo 
Helene Keller: 

“Ko se ena vrata sreče zapro, se druga odpro, toda 
pogosto tako dolgo zremo v zaprta vrata, da ne 
opazimo tistih, ki so se nam medtem že odprla.”

Za leto 2008 vam želimo, da srečo najdete tudi v 
malih stvareh. Morda se boste nekoč ozrl in spoznali, 
da so bile velike.

 Kolektiv podjetja Seltron

Spoštovani poslovni partner,
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PROMATIC D10 in D20

Plod prizadevnega dela našega razvojnega oddelka 
v letu 2007 sta povsem prenovljena regulatorja 
ogrevanja Tera matik D1 in D2. Ena izmed zelo 
pomembnih novosti pri novih regulatorjih je velik in 
pregleden zaslon na katerem se izpisujejo vsi pomem
bni podatki o delovanju regulatorja. Poleg tega imata 
nova regulatorja tudi digitalni gumb za navigacijo. 
S to pridobitvijo smo na novo oblikovali način nasta
vitve delovanja in ga tudi bistveno poenostavili.

Novima oziroma prenovljenima regulatorjema smo 
dali tudi novo ime. Poimenovali smo ju regulatorja 
ogrevanja PROMATIC, kar je naša nova registrirana 
blagovna znamka. Za naročanje je dodana še oznaka, 
ki pove tip regulatorja. Kupci lahko izbirajo med 
dvema tipoma in sicer D10 ali D20. Pri prenovi regu
latorjev je bila vodilna zahteva, da bosta ob nespre
menjenih zmogljivostih čim bolj prijazna za upo
rabo.

Regulatorja sta opremljena z dvanajst jezičnim 
vmesnikom za komunikacijo z uporabnikom, kar 
omogoča, da lahko kupci iz tujine z njim rokujejo v 
lastnem jeziku. Pri zasnovi novega enostavnejšega 
koncepta nastavitev smo se naslonili na koncept 
izbire hidravlične sheme. Za nastavitev regula
torja so potrebni trije koraki. Monter pri zagonu 
regulatorja izbere jezik in številko želene hidravlične 
sheme. Doda še podatek ali gre za ploskovno (talno) 
ali klasično (radiatorsko) ogrevanje. V naslednji fazi 
regulator sam izvede vse nastavitve, ki so potrebne za 
pravilno delovanje. Podoben postopek nastavitve naši 
partnerji že poznajo iz programa diferenčnih regula
torjev. Prednosti se kažejo v tem, da je celoten pos
topek izjemno enostaven in da skoraj ni možnosti 
za napake.

Nastavitev v 3 korakih

KORAK 1: 
izbira jezika (na voljo 12 jezikov)

KORAK 2: 
nastavitev hidravlične sheme

KORAK 3: 
nastavitev ogrevalne krivulje

PROMATIC D10 PROMATIC D20

Regulator se odlikuje z izjemno preglednim menijem, 
po katerem se premikamo z “gumbom za navigacijo” 
in tipko “info”.

NOVOSTI PRI REGULATORJIH 
OGREVANJA SELTRON
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Dodatno prilagoditev ogrevalnemu sistemu in upo
rabnikovim željam omogočajo številni servisni para
metri, ki so opisani že na samem zaslonu ob izbiri 
parametera.

Tudi ustvarjanje in spreminjanje časovnih pro
gramov je izjemno preprosto. S pomočjo navi
gacijskega gumba na zaslonu regulatorja enostavno 
narišemo želen časovni interval ogrevanja.

PROMATIC D10 in PROMATIC D20 se uporabljata 
za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne 
vode. Ogrevanje je lahko talno, radiatorsko ali kon
vektorsko. 

Regulatorja sta namenjena za ogrevalne sisteme s 
samostojnim kotlom ali kombinacijo dveh ali več 
virov toplote. Montirata se v kotlovnici na steno ali v 
sistemsko ohišje H2 na kotlu.

ZMOGLJIVOSTI:

uuregulator PROMATIC v osnovi pozna več kot 30 
shem  ogrevalnih sistemov,

uuregulira direktni in (ali) mešalni ogrevalni krog,
uuregulira ogrevanje sanitarne vode iz kotla v 

kombinaciji s sončnimi kolektorji ali električnim 
grelnikom,

uuavtomatski preklop pri sistemih z dvema viroma 
toplote,

uudva neodvisna časovna programa za ogrevanje 
prostorov,

uučasovni program za ogrevanje sanitarne vode,
uučasovni program za cirkulacijo sanitarne vode,
uučasovni program za vklop zaščite pred legionelo,

uuomejevanje maksimalne dovodne temperature za 
talno ogrevanje,

uuavtomatski preklop zima / poletje,
uuzaščita proti zamrznitvi,
uuvodenje cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo,
uusamodejno korigiranje ogrevalne karakteristike s 

pomočjo digitalne sobne enote DD2,
uuvarovanje minimalne in maksimalne temperature 

kotla,
uuprogram za zaščito blokade obtočnih črpalk in 

mešalnega ventila,
uumožnost povezave več regulatorjev PROMATIC 

D10 in D20 z BUS povezavo,
uudiagnostika napak in samodejno aktiviranje alter

nativnega načina delovanja.

To so samo najpomembnejše novosti. Našteli pa bi 
lahko še kar nekaj sprememb in dopolnitev. Te spre
membe so sicer manj opazne, vendar za enostavno in 
prijazno rokovanje nič manj pomembne. Vsekakor 
smo pri novi liniji regulatorjev PROMATIC uvedli 
veliko novih sodobnih prijemov, ki bodo regula
tor še bolj približali tako monterjem kot uporab
nikom.

Iz prakse za prakso

SPOŠTOVANI MONTERJI IN SERVISERJI

Najprej se moramo predvsem jaz in moji sodelavci 
iz razvoja opravičiti, da smo letos naše strokovne 
seminarje po šolsko povedano »prešpricali«. Seveda 
se zavedamo, da so za vaše kakovostno delo nujno 
potrebni, zato se obvezujemo, da bomo to napako v 
naslednjem letu popravili. Novosti v našem proizvod
nem programu je zares veliko, saj imamo poleg preno
vljenih regulatorjev PROMATIC v proizvodnem 
programu tudi povsem novi motorni pogon AVC. 
V novih izdelkih smo poizkušali združiti evropske 
trende na področju ogrevanja, naše inovativne rešitve 
in nenazadnje zahteve uporabnikov.

Do pomladanski terminov seminarjev je še kar 
nekaj časa, zato sem sklenil, da vam bom poizkušal 
na zgoščen način opisati nekaj bistvenih novosti in 
praktičnih nasvetov, ki vam bodo pri montaži regu
latorjev PROMATIC zagotovo koristili. 
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Novi regulatorji PROMATIC D10 in D20 nadome
ščajo dosedanje regulatorje TERAMATIK D1 in 
TERAMATIK D2. Regulatorji so po funkcionalnosti 
in načinu priključevanja povsem kompatibilni, zato 
ni nobenih omejitev pri zamenjavi starih in novih 
tipov regulatorjev. Kljub temu pa smo regulatorjem 
PROMATIC dodali kar nekaj funkcijskih zmožnosti 
in sprememb.

NAJPOMEMBNEJŠE SPREMEMBE IN 
IZBOLJŠAVE:

1. Novi regulatorji so tovarniško nastavljeni za 
montažo s Pt1000 tipali. Serija tipal Pt1000 ima 
vgrajene tipalne elemente Pt1000. V oznaki tipala 
je to navedeno kot končnica Pt,  primer TF/Pt. 
Še vedno ostaja možnost priklopa tipal KTY10, 
vendar moramo to spremembo določiti s servis
nim parametrom S1.2.

2. Pri novem regulatorju smo izpustili kodirna 
stikala, zato so nastavitve izjemno poenostav
ljene. V uporabi ostaja samo še kodirno stikalo 
S.9, ki pove ali bomo priključili digitalno sobno 
enoto DD2 ali regulatorje povezali v BUS pove
zavo.

3. Nastavitev regulatorja se izvrši po sistemu treh 
korakov. Podrobni opis in slikovni prikaz lahko 
pogledate v prispevku predstavitve novih regu
latorjev. Bodite pozorni, da pri izbiri številke 
hidravlične sheme izberete še način ogrevanja. 
To pomeni, da je potrebno ob vpisu številke 
sheme ogrevanja izbrati še simbol za ploskovno 
ali radiatorsko ogrevanje.

4. Če se pri nastavitvi jezika ali hidravlične sheme 
zmotite, lahko postopek enostavno ponovite. 
Regulator izklopite ter ponovno vklopite, ob tem 
pa pritisnete in držite tipko “Info”. Regulator 
se bo postavil na tovarniške nastavitve in vam 
omogočil nov vnos podatkov.

5. Za individualne prilagoditve so na voljo številni 
servisni parametri. Uporaba in spreminjanje 
nastavitev je preprosta in je opisana v navodilih 
za nastavitev regulatorjev. Novost novih regula
torjev je tudi v tem, da se pomen parametrov 
izpiše že na posameznem zaslonu za nastavitev 
parametra.

6. V BUS povezavo se lahko poveže poljubno 
število regulatorjev, pri čemer lahko ima vsak 
regulator priključeno tudi digitalno sobno 
enoto.

7. Pomen preklopnika za izbiro delovanja je neko
liko spremenjen. Sobna enota nima svojega 
položaja in ob priklopu vedno deluje. Položaj 

preklopnika določa delovanje samo tistega ali tis
tih ogrevalnih krogov, ki niso upravljani s sobno 
enoto DD2, kar se določi s stikali S.2 in S.3 na 
sobni enoti.

8. Sinhronizacija tipal na regulator je samodejna. 
To pomeni, da regulator sam prepozna in prijavi 
tista tipala, ki so priključena. Če pride do napake 
na tipalu, regulator na to napako opozori s prika
zom na displeju.

9. Regulator omogoča shranjevanje vseh servis
nih parametrov in nastavitev, razen časovnih 
programov. Če kadarkoli pride do nenamerne 
spremembe nastavitev in s tem do neželenega 
delovanja regulatorja, je potrebno izbrati ukaz  
za vnovično vzpostavitev prejšnjih nastavitev. 
Za to posebej priporočam, da ob zaključku 
montaže regulatorja ne pozabite na shranjevanje 
trenutnih nastavitev. S podobnim ukazom 
se lahko prikličejo tudi tovarniške nastavitve 
časovnih programov.

ŠE NEKAJ NOVOSTI GLEDE PRIKAZA 
PODATKOV:

1. Na grafičnem displeju lahko odčitamo veliko 
informacij o delovanju in nastavitvah regula
torja.

2. Na osnovnem prikazu je poleg datuma in časa 
še izpis izmerjene in želene ali izračunane tempe
rature. Z vrtenjem gumba za navigacijo se nam 
izpišejo podatki o vseh temperaturah, ki jih regu
lator meri.

3. Med posameznimi prikazi podatkov se pomi
kamo s pritiskanjem tipke “info”. Na displeju 
se posebej prikazujejo podatki o delovanju 
mešalnega ogrevalnega kroga, direktnega 
ogrevalnega kroga in podatki o ogrevanju sani
tarne vode.

Toliko za pokušino, več pa kot sem že obljubil v  
spomladanskih mesecih na naših rednih Seltronovih 
šolanjih za monterje.

In ker se približuje zaključek leta je prav, da se 
prazničnim željam pridružim tudi sam. V letu 2008 
vam želim obilo osebnega zadovoljstva ter veliko 
zadovoljnih strank. Seveda pa si želimo, da bodo 
stranke ob zadovoljstvu z vašim delom zadovoljne 
tudi z rešitvami regulacijske tehnike Seltron.

Jože HERTIŠ
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SELTRON NOVICE

6

NOVI MOTORNI POGONI

Na koncu letošnjega leta smo svoj proizvodni pro
gram obogatili tudi s povsem novo družino motornih 
pogonov PROMIX™ AVC. Kar nekaj časa smo se že 
zavedali, da so zahteve trga na področju motornih 
pogonov za mešalne ventile večje kot jih je lahko 
zadovoljil naš prejšnji model motornega pogona 
MP15. 

Predvsem smo pogrešali izvedbo, ki bi bila namen
jena reguliranju večjih mešalnih ventilov in kro
gelnih ventilov ter večjo izbiro dodatnih priborov 
za montažo na različne tipe ventilov. Iz navedenih 
razlogov smo razvili povsem nov koncept motornega 
pogona, ki smo ga poimenovali PROMIX™ AVC.

PROMIX™ AVC je univerzalni motorni pogon, s 
katerim je mogoče regulirati tako mešalne ventile 
manjših in večjih dimenzij kot tudi kroglične ven
tile. V pripravi pa je še dodatna oprema za krmiljenje 
nekaterih tipov linearnih ventilov. 

Ohišje je kompaktno in modernega dizajna, izde
lano iz kakovostnih materialov odpornih na vplive 
okolja. Posebej smo se potrudili glede odpornosti 
motornega pogona na prisotnost vlage ali škropljenja 
vode, saj dosegamo stopnjo zaščite IP42. Prav tako je 
motor neobčutljiv na mehanske preobremenitve in 
hkrati zagotavlja skoraj neslišno delovanje.

PREDNOSTI:

uumožnost reguliranja mešalnih ventilov različnih 
izvedb do velikosti DN 150

uumožnost reguliranja krogelnih ventilov do DN 40 
z ISO5211 prirobnico, velikosti F03 in F05

TABELA:
prikaz priporočene izbire motornega pogona glede na 
vrsto in velikost mešalnega ventila (pri posameznih 
proizvajalcih je lahko izbira tudi drugačna):

uuTabela navaja podatke glede možnosti montaže za 
najbolj tipične mešalne ventile, ki se pojavljajo na 
trgu. Velja le za nove in ne za stare, že montirane 
ventile.

ZMOGLJIVOSTI :

uu2točkovno, 3točkovno ali proporcionalno 
delovanje

uumožnost dodatnega stikala za vklop in izklop 
obtočne črpalke

uuprikaz smeri vrtenja z LED lučkami
uukot vrtenja 90 °
uustandardne hitrost vrtenja motorja 2 min / 90 ° 

(opcija 15 sek, 30 sek, 1 min, 4 min, 8 min / 90 °)
uuv primeru blokade mešalnega ventila se motorni 

pogon ne poškoduje
uumožna dobava z gumbom, ročko ali indikatorjem 

(za izvedbe, ki ne dovoljujejo ročne nastavitve)
uuvzdrževanje ni potrebno
uupreprosta in hitra montaža

 Mesing ventili  Litoželezni ventili 
DN inch DN inch

AVC05 max. 
DN 40

max. 
1 1/2”

max. 
DN 32

max. 
5/4”

AVC10 max. 
DN 80

max.
3 1/4”

max. 
DN 65

max. 
2 1/2”

AVC15 max. 
DN 150

max.
6”

max. 
DN 100

max. 
4”

PROMIX AVC 05, 10 IN 15



http://www.seltron.si • regulacije ogrevanja • ogrevalna tehnika • tehnična trgovina • inženiring

SELTRON NOVICE

uuprikaz  
položaja 
ventila

uupermanentna 
sklopka

Proizvajalec in tip ventila Koda za 
naročilo

Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, IVAR, 
BRV, PAW, Barveri, Hora, IMIT, Olymp, 
Hoval (max 5 Nm)

ASCAVMSA

Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, IVAR, 
BRV, PAW, Barveri, Hora, IMIT, Olymp, 
Hoval (10 Nm+)

ASCAVMSB

CENTRA DR/ZR serija ASCAVMSC
CENTRA DRU serija ASCAVMSD
Siemens VBI, VBF, VCI serija ASCAVMSE
Wita H6 serija, Wita H9 serija, Wita H10, 
Wita Minimix serija, Wita Maximix serija, 
Meibes

ASCAVMSF

Tip ventila Koda za 
naročilo

ISO 5211 prirobnica, velikost F03, 
os tip L, D (9 mm) ASCAVMSP

ISO 5211 prirobnica, velikost F03,
os tip H (9 mm) ASCAVMSQ

ISO 5211 prirobnica, velikost F05, 
os tip L, D (11 mm) ASCAVMSR

uuprikaz smeri  
vrtenja z LED  
lučkami

Motorni pogoni PROMIX™ AVC se lahko montirajo 
na mešalne rotacijske ventile in krogelne ventile 
spodaj navedenih proizvajalcev:

MEŠALNI ROTACIJSKI VENTILI:

KROGELNI VENTILI:

Dovršen koncept, dizajn in uporabne funkcije dajejo 
motornim pogonom AVC neomejene možnosti upo
rabe ter omogočajo hitro in enostavno montažo.

PRIKAZ MONTAŽE

ZMOGLJIVOSTI :

Prednost novega motornega pogona PROMIX™ AVC 
je univerzalnost, ki se kaže v tem, da ga lahko upora
bljamo za skoraj vse tipe mešalnih ventilov, ki se ta 
trenutek pojavljajo na tržišču. Ob enem pa je motor 
izjemno trpežen, njegovo delovanje pa izredno tiho. 
Kljub temu pa je montaža enostavna in hitra.

Misel

MALO ZA ŠALO IN MALO ZARES

Zajec je hitrejši od lisice, ker lisica teče za večerjo, zajec 
pa za življenje.
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SELTRON NOVICE
ROTEX E-SolarUnit

Energija postaja vedno bolj dragocena, zato je naša 
naloga, da z njo ravnamo maksimalno varčno. Vseka
kor je smiselna uporaba obnovljivih virov energije, 
hkrati pa ne smemo zanemariti udobja, ki ga glede na 
naš tempo življenja potrebujemo. Vloženo energijo je 
potrebno optimalno izkoristiti, hkrati pa težiti k upo
rabi obnovljivih virov energije. Izkoriščanje sončne 
energije je najučinkovitejši način za nadomeščanje 
primarne energije z obnovljivimi viri.

Intenzivna raba obnovljivih virov energije je vizija 
vseh držav Evropske Unije. Primarne vire energije 
je potrebno varovati in razbremeniti okolje. Raba 
sončne energije ima pomembno vlogo pri ogrevanju 
sanitarne vode in pri podpori ogrevanja bivalnih 
prostorov.

SONČNA IN ELEKTRIČNA ENERGIJA

Sonce nam daje brezplačno obnovljivo energijo, ki je 
lahko idealna v kombinaciji z drugimi viri energije in 
jo lahko uporabljamo za ogrevanje sanitarne vode in 
podporo ogrevanja bivalnih prostorov. 

V podjetju Rotex so za primere, kjer je za ogrevanje 
najbolj primerna uporaba električne energije (npr. če 
druge oblike energije niso na voljo ali jih enostavno 
ni mogoče ekonomično izrabiti), razvili kompaktno 
ogrevalno centralo ESolarUnit (ESU).

3 VRHUNSKE IN VARČNE NAPRAVE V 1

Odlična kombinacija treh naprav v eni omogoča 
izjemno varčno in zanesljivo ogrevanje bivalnih 
prostorov in sanitarne vode skozi vse leto. Posebnost 
ESolarUnita je solarni hranilnik toplote in pretočni 
grelnik sanitarne vode. S pomočjo sončnih kolektor
jev omogoča solarni hranilnik učinkovito rabo sončne 
energije za ogrevanje sanitarne vode in za podporo 
ogrevanja bivalnih prostorov.

AVTOMATIZIRANO  
IN SKORAJ NESLIŠNO DELOVANJE

Celotna centrala deluje popolnoma avtomatizirano 
in skoraj neslišno. Za optimalno delovanje celotnega 
sistema skrbi vremensko voden hišni regulator, ki s 
svojim bogatim naborom funkcij nudi uporabniku 
izjemno udobje in je enostaven za upravljanje.
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TOLIKO SONCA KOT JE MOGOČE, TAKO MALO 
ELEKTRIKE KOT JE TREBA

Za varčevanje z električno energijo je v ogrevalni sis
tem vključena koristna raba sončne energije. To lahko 
uporabimo za ogrevanje sanitarne vode, presežek 
toplote v hranilniku pa lahko uporabimo tudi za pod
poro ogrevanju bivalnih prostorov. Poraba električne 
energije je tako občutno manjša, saj električni grelnik 
deluje krajši čas.

ZGRADBA E-SOLAR UNITA

ROTEX E-SOLARUNIT ODLIKUJE:

uuVarčno in zanesljivo ogrevanje bivalnih prostorov 
in sanitarne vode skozi vse leto.

uuVgrajen električni grelnik, ki električno energijo 
pretvori v toplotno.

uuMožnost kombinirane rabe električne in sončne 
energije.

uuIzredno tiho delovanje.
uuMožnost uporabe v zelo malih kurilnicah, saj 

potrebuje le 0,64 m2 talne površine. 
uuMajhna masa naprave omogoča enostaven trans

port na mesto postavitve.
uuVisoko zmogljiv grelnik sanitarne vode, ki v 

vsakem trenutku zagotavlja zadostne količine 
tople in higiensko neoporečne sanitarne vode.

uuNi težav z vodnim kamnom in korozijo.
uuZa delovanje ne potrebuje dimnika  električna 

energija je okolju prijazna.
uuEnostavna in hitra montaža.
uuEnostavno vzdrževanje in upravljanje.
uuDolga življenjska doba.

Strokovno šolanje v ROTEX-U

Rotex filozofija ogrevanja in njihovi sistemi so v letu 
2007 navdušili slovenske kupce. Pričakujemo, da se bo 
zanimanje v naslednjih letih še povečevalo, zato smo 
se odločili, da bolje izobrazimo monterje ogrevalnih 
naprav, ki se s temi sistemi vedno pogosteje srečujejo 
pri svojem delu. Med svojimi poslovnimi partnerji 
smo izbrali 30 udeležencev in jim v času od 29. do 
30. avgusta pripravili dvodnevno usposabljanje na 
sedežu podjetja Rotex v nemškem Güglingenu. Pro
gram šolanja je bil izjemno zanimiv in poučen, tako, 
da so mu udeleženci z veseljem sledili. 

Podjetje Rotex ogrevalni sistemi GmbH je proizvaja
lec celovitih sistemov za ogrevanje prostorov.Njihove 
rešitve so dokazano inovativne podprte z mnogimi 
patenti in priznanji. Velik poudarek v svojih razvo
jnih strategijah dajejo ravno racionalni izrabi energije. 
Danes kondenzacijska tehnika omogoča, da upora
bljeno gorivo skoraj brez izgub pretvorimo v koristno 
energijo. Tega se v Rotexu zavedajo in težišče razvoja 
njihovih proizvodov na področju kotlov temelji ravno 
na kondenzacijski tehniki.

Pripravljajo pa se tudi na prihodnost. Linijo oljnih 
kondenzacijskih kotlov že intenzivno razvijajo v smeri 
BIO kurilnega olja, ki bo v prihodnosti nadomestilo 
sedanje kurilno olje. Pri svojem razvoju ne poza
bljajo tudi na ekološko najbolj čist energent, sončno 
energijo. Hranilniki toplote Sanicube omogočajo 
maksimalno izkoriščanje sončne energije ne samo za 
segrevanje sanitarne vode, ampak tudi kot podporo 
ogrevanju prostorov. Njihove kombinacije oljnih ali 
plinskih kondenzacijskih kotlov in hranilnikov San

Zgradba 
električne 
ogrevalne 
naprave s 
solarnim 

hranilnikom 
toplote 

in grelnikom 
sanitarne

vode.
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icube zagotavljajo najvarčnejši način ogrevanja ta hip. 
Pri praktičnem in teoretičnem delu izobraževanja 
je bil naš gostitelj vodja izobraževanj g. Alexander 
Schulze. Gospod Schulze se je zelo trudil, da bi nam 
čimbolj kakovostno predstavil Rotexovo filozofijo 
ogrevalnih sistemov. Udeležencem je bil ves čas na 
razpolago za vsa vprašanja, ki so se jim ob tem pora
jala.

V njihovem laboratoriju za šolanje smo izvajali 
praktične vaje. Pobližje smo spoznali celo paleto Rotex 
 ovih kotlov skupaj s komponentami ogrevalne cen
trale GasSolarUnit. Izobraževanje smo dopolnili tudi 
z nastavljanjem gorilnikov, montažo in nastavitvami 
regulatorjev Theta in Alpha. Zaradi lažjega razume
vanja smo večkrat poiskali podobnost s filozofijo reg
ulatorjev Seltron.

Cilj izobraževanja v podjetju Rotex je bil, da se 
monterji ogrevalnih naprav seznanijo z vsemi pred
nostmi, ki jih Rotexovi sistemi ponujajo. Prav tako 
smo udeležence želeli seznaniti tudi s praktičnimi 
primeri in zahtevami ob montaži. Seveda pa se zave
damo, da je bil čas omejen in da so ostala še mnoga 
neodgovorjena vprašanja, zato smo si zastavili cilj, 
da izobraževanja še ponovimo. Prvi termin smo 
pripravili v oktobru, ko smo v podjetje Rotex peljali 5 
monterjev na poglobljeno dvodnevno izobraževanje.

V letu 2008 bomo dodali še nekaj terminov 
izobraževanj, saj se zavedamo, da je kakovostna 
montaža temelj za dobro delovanje ogrevalnega sis
tema. Dobro delovanje pa je pogoj, da je kupec zado
voljen in ravno takih kupcev, si v podjetju želimo.

Seltron na sejmih

V letošnjem letu smo se udeležili treh sejmov, na kate
rih smo predstavili novosti v proizvodnem in proda
jnem programu.

SEJEM ISH FRANKFURT 2007

Tudi v tem letu smo bili zadovoljni z obiskom naših 
obstoječih poslovnih partnerjev, kakor tudi novih, ki 
so pokazali zanimanje za naše proizvode. Poudarek je 
bil na predstavitvi novih motornih pogonov PROMIX 
AVC.

SEJEM DOM LJUBLJANA 2007

Na sejmu DOM smo predstavili proizvode za 
učinkovito in zanesljivo reguliranje ogrevalnih siste
mov lastne blagovne znamke SELTRON in trgovinski 
del prodajnega programa, ki ga zastopamo na slov
enskem trgu. Med drugim smo predstavili prostorsko 
in energetsko varčno kompaktno plinsko ogrevalno 
centralo Rotex, ki omogoča velike prihranke s kom
binirano rabo plina in sončne energije.
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Veseli smo bili številnih obiskov vseh, ki nas že 
poznajo, kakor tudi tistih, ki so se z našo ponudbo 
srečali prvič in bili nad njo pozitivno navdušeni.

SEJEM MOS CELJE 2007

Na sejmu MOS smo predstavili dva nova proizvoda. 
Novi motorni pogoni PROMIX AVC in izboljšana reg
ulatorja ogrevanja PROMATIC. Novosti so vzbudile 
zanimanje obiskovalcev. Marsikdo je bil presenečen 
nad zmogljivostmi in bogatim naborom funkcij, ki jih 
novi proizvodi nudijo uporabniku. Še več udobja in 
še manj stroškov za ogrevanje. 

Monterji ne prezrite!

SEZNAM MONTERJEV OGREVALNE TEHNIKE

Na naši spletni strani smo uvedli seznam monterjev 
ogrevalne tehnike, s katerim želimo svojim strankam 
ponuditi pomoč pri izbiri izvajalca montaže ali 
servisa. 

Velikokrat se namreč zgodi, da stranka kupi sobni 
termostat, regulator ogrevanja ali pa kompletno 

kotlovnico, nato pa porabi veliko časa pri iskanju 
monterja v svoji regiji. Prav tako se lahko zatakne pri 
iskanju serviserja.

ISKANJE MONTERJEV PO KRITERIJIH

Da bi strankam ponudili rešitev tega problema, želimo 
v sodelovanju z ustrezno usposobljenimi monterji iz 
cele Slovenije izdelati seznam monterjev ogrevalne 
tehnike po področnih regijah in ostalih kriterijih. 
To bo omogočalo strankam, da pridejo enostavno in 
hitro do ustreznih kontaktnih podatkov.

Monterji se na seznam lahko vpišete s pomočjo splet
nega obrazca na povezavi: http://www.seltron.si/
index.cfm?str=monterji&akc=addnew .

Izkoristite to priložnost in ponudite svoje storitve.

SPLETNI OBRAZEC ZA VPIS NA SEZNAM
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CP40/25 in CP60/25

UPORABA:
uuza ogrevalne in solarne sisteme 

LASTNOSTI:
uuIzdelava iz kakovostnih materialov zagotavlja 

dolgoletno in zanesljivo delovanje. 
uuMožna nastavitev treh hitrosti obratovanja 

omogoča prilagoditev danim potrebam.  
Pri montaži je primerna nastavitev višje hitrosti, 
ki omogoča odzračevanje sistema.  
Nižja hitrost skozi leto pa daje prihranke pri 
stroških. 

uuČrpalka deluje tiho in nemoteče. 
uuMontaža je enostavna in hitra. 

CP40/25 IN CP60/25 LAHKO NADOMESTITA:
uuGRUNDFOS UPS 2540
uuWILO RS 2560r 

(tip CP40/25) 
uuGRUNDFOS UPS 2550 

(tip CP60/25) 

CPE50/25 (Elektronska)

UPORABA:
uuza ogrevalne in solarne sisteme 

LASTNOSTI:
uuOdlikujejo jo enake lastnosti kot črpalke CP.
uuIma dodatno integrirano elektroniko, ki avto

matsko prilagaja hitrost obratovanja glede na 
potrebe ogrevalnega sistema. 

uuDelovanje je tiho, saj ima dodatno zmožnost 
uravnavanja tlaka, kar preprečuje hrup na termo
statskih ventilih. 

uuMontaža je enostavna in hitra.

CPE50/25 LAHKO NADOMESTI:
uuGRUNDFOS UPE 2525 in UPE 2545
uuWILO RS 252 E in RS 253Er

TEHNIČNI PODATKI CP40/25 CP60/25 CPE50/25
Tlak PN10 (10 bar) PN10 (10 bar) PN10 (10 bar)
Temperatura + 2 °C do 110 °C + 2 °C do 110 °C + 2 °C do 110 °C
Vgradna dolžina 180 mm 180 mm 180 mm
Električna napetost 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 hz 230 V~, 50 hz
Garancija 2 leti 2 leti 2 leti
Priključek 1 ½ “ G 1 ½ “ G 1 ½ “ G
Max. Tlačna višina 4,1 m 5,2 m 5,2 m
Max. Pretok 3,3 m³/h 3,3 m³/h 3,3 m³/h
Moč P2 39-78 W P2 46-91 w P2 38-95 w
Cena brez DDV 59,00 € 65,00 € 97,00 €

Obtočne črpalke OEG

KVALITETA ZA UGODNO CENO

NOVO V NAŠI PONUDBI!
OBTOČNE ČRPALKE VSEBUJEJO TESNILA 
IN PREVIJALO.
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VELIKA PONUDBA 
IN KRATEK ROK DOBAVE

IME IN PRIIMEK

PODJETJE

NASLOV

POŠTNA ŠT. IN KRAJ

TELEFON/GSM/FAKS

E-POŠTA

REZERVNI DELI IN PRIBOR 
OGREVALNE TEHNIKE

Da ne bodo pregoreli telefoni!

Vas muči problem, kje dobiti originalne 
rezervne dele za široko paleto gorilnikov, ki 
se pojavljajo na našem trgu?

Izkušnje kažejo, da je ponudnikov dosti, vendar vas 
kar zmrazi ob dolgih dobavnih rokih. 
Pred očmi že vidite koliko klicev jeznih strank in 
izgovorov bo potrebnih do takrat, ko bo želen rez
ervni del le dostavljen na vaš naslov.

MI IMAMO REŠITEV!

Ponujamo vam rešitev

DOBAVA vseh rezervnih delov iz kataloga 
OEG v roku 2-3 DNI.
MISLITE, DA NI RES? PREIZKUSITE NAS!

Katalog OEG lahko naročite s spodnjim obrazcem. 
Izpolnjenega pošljite na faks številko 02 671 96 66. 

Naročite katalog OEG

02 671 96 00

02 671 96 66
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Seltron-ovo darilo najboljšim kupcem

V podjetju smo letos organizirali že drugi izlet, na 
katerega smo povabili vse svoje najboljše poslovne 
partnerje. Rdeča nit letošnjega izleta je bila lepota in 
kultura Tirolske.

Ogledali smo si kar nekaj zanimivosti kot so:
uusvečarji v Brixleggu,
uusirarna v Fugenu,
uuprestolnico Tirolske Innsbruck, 
uukristale Swarowsky,
uuna koncu pa smo se v kraju Kaprun z gondolo 

popeljali na čez 3000 metrov visok Kitzsteinhorn. 

Po ogledu svečarjev in poizkušnji odličnih sirov v 
Fugenu, nas je v popoldanskih urah pot pripeljala v 
Innsbruck. Prečudovito vreme in pogled na okoliške 
očake sta nas očarala. Z vodičem smo se sprehodili 
po mestu in si ogledali znamenitosti, ki jih ponuja. 
Vsekakor lahko rečem, da Innsbruck svojim gostom 
ponuja zares veliko.

Po večerji nas je čakalo novo doživetje in sicer tirolski 
večer. Tradicijo Tirolske so nam gostitelji predstavili 
skozi njihovo glasbo, igre in plese. Poskočni Tirolci 
so nam pognali kri v žile in mnogi smo želeli, da bi se 
kar zavrteli v ritmu njihovih poskočnih polk. 

Naslednje jutro smo se odpravili v pravljični svet 
kristalov. Svoje želje smo skupaj s trakovi zavezali 
na veje vrb, ki krasijo vrt Swarowsky. Baje se pav vse  
uresničijo.

Edinstvena razstava kristalnih svetov A. Hellerja in 
razstava kristalov različnih baru in oblik svetovno 
znanega proizvajalca Swarowsky sta na nas naredila 

izjemni vtis. Vsaj za trenutek smo si zamišljali, da 
smo nekje daleč med zvezdami.

Pot smo nadaljevali v Kitzbuehelu in preko prelaza 
Thurn do Mittersilla in mesteca Kaprun v deželi 
Salzburg. Preden smo se odpravili na še eno izjemno 
pustolovščino, smo v mestu Kitzbuehelu poizkusili 
Kassespatzle, eno izmed odličnih tirolskih special
itet. 

Izkazalo se je da naši kupci ne poznajo strahu , saj so 
se prav vsi z gondolo popeljali na ledenik pod goro 
Kitzsteinhorn. Pot pelje preko najvišjega podpornega 
stebra na svetu z višino 112,5 m iz 900 m nadmorske 
višine na 3.209 m, kjer je zgornja postaja z razgledno 
ploščadjo. Na vrhu smo naredili nekaj izjemnih 
fotografij, ki si jih bomo z veseljem ogledovali, ko se 
bomo spominjali na naša skupna doživetja. 

Po spustu v dolino smo počasi zapustili Tirolsko, ter 
se odpravili mimo Bischoffshofenua in Schladminga 
ter Graza proti domu. Pozno ponoči smo prispeli v 
Slovenijo. 

Kmalu pa bomo začeli pripravljat izlet Seltronovih 
kupcev 2008. Izlet bo namenjen v zahvalo vsem 
kupcem s katerimi smo v letu 2007 izjemno dobro 
sodelovali. Vsekakor se bomo potrudili, da bo to 
izjemen dogodek, ki se ga bomo še dalj časa radi 
spominjali. 
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Obrazec za naročilo prospektnega materiala pošljite na faks št.: 02 671 96 66

Regulatorji ogrevanja Olje, les in sončna energija Solarni sistemi Oljna kondenzacijska tehnika

Plin in sončna energija Elektrika in sončna energija Cenik 2007 Oljna kondenzacijska tehnika

Grelnik in hranilnik toplote Plin in sončna energija Elektrika in sončna energija Rezervoarji Variosafe

Systemwart Modularni EAC Sistem Modularno raztezno postrojenje Raztezne posode

IME IN PRIIMEK

PODJETJE

NASLOV

P.ŠT. IN KRAJ

TELEFON

GSM

FAKS

E-POŠTA
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