Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

December

TISKOVINA

SELTRON novice

2008 SELTRON novice
Glasilo podjetja Seltron

Vesel božič in Srečno
novo leto 2009!

SELTRON novice

SREC�NO ’09

 02 671 96 00 I www.seltron.si I  info@seltron.si

Vsekakor se pridružujem optimističnim besedam ga. Pajek,
podjetnice leta 2008, ki je ob neki priložnosti dejala
nekako takole: "Slovenci smo zelo iznajdljivi in poslovni.
Znamo najti svoje priložnosti in izzive tudi v manj ugodnih
gospodarskih razmerah".
Naslednje leto bo zagotovo za marsikatero podjetje manj
ugodno kot so bila pretekla leta, vendar bodo mnoga med
njimi našla tudi nove izzive in začetke novih poslovnih poti.

Spoštovani poslovni partnerji,
Čas je zagotovo tista dimenzija, na katero enostavno
nimamo vpliva. Vedno znova nas preseneča, kako hitro
mine od enega do drugega novega leta, ko skupaj kot
poslovni partnerji in prijatelji pogledamo naše skupne
dosežke in rezultate.
V drugi polovici leta, ki se izteka, nas je presenetila svetovna
finančna kriza. Grozi, da se bo preselila tudi v gospodarstvo
in s tem napoveduje, da bo prihodnje leto za vse nas še bolj
zahtevno.
A zakaj ne bi na trenutno situacijo gledali drugače. Morda
izhajajmo iz misli, ki sem jo pred časom prebrala in pravi:
"Imam jajce in ti imaš eno jajce. Če si ga izmenjava, imava še
vedno vsak po eno jajce."
Kaj pa se zgodi, če ima vsak od naju dobro idejo? Če si jo
izmenjava, sva oba bogatejša za dve ideji. In že dve dobri
ideji sta lahko temelj, da bo naše poslovanje boljše ali da
bomo uvideli, da lahko določene stvari zastavimo drugače,
boljše. Misel se mi je zdela izredno zanimiva in še kako
pravšnja za čas, ki je pred nami.
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Upam, da se mojemu zmernemu optimizmu glede pogojev
poslovanja za naslednje leto pridružujete tudi Vi, naši
spoštovani poslovni partnerji. V prihajajočem letu še
intenzivneje združimo ideje in znanja in s skupnimi močmi
začrtajmo pot in napovedano krizo spremenimo v naš
skupni uspeh.
Naj vam ob zaključku zaželim, da naj Vam in vašim
družinam prihajajoče leto 2009 prinese zdravja, osebnega
zadovoljstva, veliko poslovnih uspehov, predvsem pa tisto,
kar si vsi najbolj želimo, sreče in ljubezeni.

Kolektiv podjetja Seltron
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Novosti pri izdelkih Seltron
NOVI KOMPAKTNI REGULATOR
PROMATIC CMP25
Kompaktni regulator PROMATIC CMP25 je drugi izdelek iz 3G
generacije Seltronovih regulatorjev.
Je vremensko voden regulator z vgrajenim motornim
pogonom za mešalni ventil. Namenjen je regulaciji mešalnega
ogrevalnega kroga s samostojnim kotlom, lahko pa se
uporablja tudi kot razširitveni regulator za en ogrevalni krog.
Odlikujejo ga sodoben dizajn, visoka zmogljivost ter hitra in
preprosta montaža.

PREDNOSTI:
Posebnost regulatorja CMP25 je velik grafični
zaslon, ki je občutljiv na dotik (Touch screen).

Na voljo so pribori za večino mešalnih ventilov na tržišču, in
sicer za mešalne ventile: Seltron, Esbe, Somatherm, IVAR, BRV,
Hora, PAW, Acaso, Barberi, Hoval, Siemens, Centra, Firšt in druge.

Uporabniki ga cenijo, ker je enostaven in
nezahteven za uporabo.
Nastavitev regulatorja v samo 5 korakih.

Možnost povezave v BUS mrežo z drugimi
CMP25 regulatorji, kot tudi z regulatorji
PROMATIC D10, D20 in nekoliko starejšimi
regulatorji TERAMATIK D1, D2.
Hitra in preprosta montaža.

Maksimalno varčevanje energije.

Zaradi vseh omenjenih odlik je CMP25 vodilni in edinstven
v razredu kompaktnih regulatorjev.

Novi kompaktni regulator ogrevanja PROMATIC CMP25
lahko naročite v prenovljeni spletni trgovini www.seltron.si
pod skupino: “Seltron proizvodi>Regulatorji ogrevanja”.
Lahko si snamete tudi ostalo dokumentacijo: tehnični list, vezalne
sheme in navodila za uporabo v elektronski obliki.
Edi Krivec, razvojni inženir
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Novi kompleti motornih
pogonov PROMIX AVC, AMC
in ventilov
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Prihodnost ENERGIJE

KOLIKO CENITE SVOJ ČAS?
Pravilna kombinacija vam lahko privarčuje kar nekaj časa in
odvečnih skrbi. Ne verjamete? V podjetju Seltron smo za vas
pripravili komplete novih motornih pogonov PROMIX AVC in
AMC z ventili. Z novimi kompleti vam želimo olajšali izbiro
in težave pri nakupu mešalnega ali krogelnega ventila in
ustreznega motornega pogona. Želimo vam zagotoviti, da boste
za izbran mešalni ali krogelni ventil vedno dobili ustrezen motorni
pogon skupaj s priborom za montažo.

REŠITEV SO KOMPLETI:
▶▶ motornih pogonov PROMIX AVC s 3- in 4-potnimi
mešalnimi ventili ter
▶▶ kompleti motornih pogonov PROMIX AMC s krogelnimi
ventili. Pri slednjih je bila dosedanja ponudba na tržišču
skromna, zato se nam je zdelo zelo pomembno, da za vas
rešimo tudi ta problem.
Izkoristite prednosti kompletov!
Prihranjen čas pa porabite po svoji želji.
Naročilo lahko oddate na  02 671 96 47 ali v spletni
trgovini www.seltron.si.
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Energija in njena prihodnost so osrednje teme mnogih strokovnih
razprav in študij. Tokrat se bomo osredotočili le na energijo, ki jo
potrebujemo v objektih, predvsem v stanovanjskih hišah in sicer za
potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode.
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.

NAFTA KOT ZLATO
V zadnjih desetih letih smo se komaj dodobra navadili na udobje
uporabe plinastih in tekočih kuriv, sedaj pa nam zadovoljstvo vse
bolj kvari njihovo nepredvidljivo spreminjanje cen. Vsem nam je
jasno, da bo v prihodnje ogrevanje s fosilnimi gorivi luksuz, če že
ne kar pregreha.
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Morda se bodo naši vnuki nekoč čudili: “Si lahko predstavljaš, naši
stari so se nekoč greli z nafto.” Ni torej čudno, da smo v obdobju
mrzličnega iskanja alternativnih načinov ogrevanja. Možnosti je
precej, vendar mnoge poznane rešitve zaradi cene ali tehnične
izvedljivosti žal za široko uporabo v individualnih hišah niso
primerne.

SOLARNA ENERGIJA
Izraba solarne energije je učinkovita s solarnimi kolektorji in
sicer za potrebe ogrevanja sanitarne vode in deloma za podporo
ogrevanju. Solarne energije je sicer dovolj in je ni potrebno plačati,
vendar je vremensko pogojena. Zato rešitve niso najbolj primerne
za doseganje večjih deležev pri pokrivanju potreb za ogrevanje.

TOPLOTNE ČRPALKE
Vse pogostejša je uporaba toplotnih črpalk, primernih tako za
ogrevanje kot za pripravo tople sanitarne vode, vendar imajo
tudi te omejitve. Maksimalna izhodna temperatura je komaj kaj
več kot 55 °C. Druga pomanjkljivost toplotnih črpalk je potreba
razmeroma dragih gradbenih posegov, posebno, če gre za sisteme
voda/voda. Sistemi zrak/voda zahtevajo minimalne gradbene
posege, vendar se pri teh pojavljajo težave, da učinkovitost
delovanja - grelno število in s tem izhodna toplotna moč upada
sorazmerno s padanjem zunanje temperature. Namreč, ko
potrebujemo največ energije za ogrevanje, jo toplotna črpalka
zrak/voda proizvede kvečjemu le še dvakrat več kot porabi
električne energije. Hrup zunanje enote je dodatna pomanjkljivost,
ki je v soseskah z gosto poseljenostjo lahko zelo moteč.

LESNA BIOMASA

Energent, ki ga že od nekdaj s pridom uporabljamo za ogrevanje, je
les. V hišnih kurilnicah najpogosteje uporabljamo kotle na kosovni
les, manj pogosti so kotli na pelete in še nekoliko manj, kotli na
sekance. Slednja dva lahko obratujeta samostojno in neodvisno,
ter dajeta visoko udobje uporabe.

SELTRON novice
Sodobni kotli na polena delujejo s kontroliranim uplinjanjem ali
pirolizo. Kotli so zelo učinkoviti in razen, da potrebujejo ročno
posluževanje, nimajo večjih pomanjkljivosti.

ZAKLJUČEK
Iz naštetega lahko sklepamo, da ob zahtevi za zagotavljanje
želenega udobja večina alternativnih energentov ni povsem
primerna za samostojno in neodvisno obratovanje. Zato
rešitve iščemo v sistemih, kjer se kombinira dva, tri ali več
energentov.
Kotlovnice postajajo razmeroma zapletene, vgrajujejo se hranilniki
toplote in potrebni regulacijski sistemi. Proizvajalci ogrevalne
tehnike in t.i. neodvisni ponudniki celovitih rešitev nudijo bolj
ali manj učinkovite sistemske rešitve. Zajemajo določeno število
hidravličnih shem, ki vsebujejo različne kombinacije generatorjev
toplote in drugih hidravličnih ter regulacijskih sklopov.

V ČEM SMO DRUGAČNI?

V podjetju Seltron smo se specializirali za regulacijske rešitve
ogrevalnih sistemov tako s tradicionalnimi kot alternativnimi
viri energije. Še več, pri tem smo regulatorje približali
uporabnikom in monterjem do te mere, da je nastavitev
regulatorjev in njih zagon izjemno preprost, kar postaja pri
vedno bolj zapletenih sistemih ogrevanja ključnega pomena.
Rešitev se skriva v preprosti ideji, da za nastavitev regulatorja
zadošča samo izbira želene hidravlične sheme. V regulatorje
je vgrajenih več deset različnih hidravličnih shem, kar
omogoča rešitev vseh pogosto uporabljanih primerov ter
poljubnega števila ogrevalnih krogov.
Jože Hertiš, univ. dipl. ing.
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Ogrevajte celotno hišo
s kaminom
KOMBINIRANO OGREVANJE:
LES-PELETI ALI LES-PLIN
Energetska kriza in težave povezane z rabo fosilnih goriv nas
vzpodbujajo, da iščemo alternativne rešitve ogrevanja. Ena od
možnih rešitev je uporaba lesne biomase. Italijansko podjetje
Jolly-Mec ponuja vrhunske rešitve na področju kaminov.
Poleg ekonomičnega in naravi prijaznega delovanja nudijo še
romantično vzdušje.
Študije procesov zgorevanja, inovativne izvedbe kaminov in
številne komplementarne rešitve zagotavljajo sodobnemu JollyMec kaminu ogrevanje na enak način kot kotli na plin. Izjemna
prednost uporabe lesa kot energenta je v njegovi ugodni ceni, ki je
občutno nižja od drugih energentov. Les je mnogo bolj ekološki,
saj je obnovljiv vir energije. Majhna količina trdnih delcev dimnih
plinov ohranja okolje čisto.

OGREVANJE CELOTNE HIŠE
S TOPLOVODNIM ALI TOPLOZRAČNIM
SISTEMOM



Sodobna peč lahko ogreva stanovanje ali hišo avtonomno.
Lahko je del obstoječega sistema in omogoča pripravo tople
sanitarne vode. Enake prednosti varčnega in ekološkega ogrevanja
dosegamo s kamini z ogrevanjem na topel zrak. S sistemom cevi
vodimo topel zrak po celotnem domu.
Jolly-Mec kamini dodatno zagotavljajo zdrav zrak brez alergenov
in prahu, saj imajo vgrajen vlažilec. Naslednja prednost je
kombinirana uporaba kuriva. Kamin potrebuje samo en dimnik,
čeprav zgorevanje poteka z dvema kurivoma: lesom in plinom
(Combi Idro Sistem - slika ) ali lesom in peleti (Foghet sistem slika , Caldea, Fortuna in Fogo - slika ).

VARČEVANJE IN AVTONOMIJA
Posebna Jolly-Mec tehnologija odpira nove smernice ogrevanja
bivalnih prostorov. Čarobna privlačnost kaminov je združena
z varčevanjem ob uporabi obnovljivih virov energije. Pri tem je
zagotovljeno maksimalno udobje, saj Jolly-Mec kamini nudijo
kombiniran način ogrevanja.
Odločimo se lahko za kombinacijo polen s peleti ali plinom.
Vgrajen sistem nadzora zgorevanja zagotavlja prilagajanje moči
ogrevanja glede na temperaturne potrebe objekta. Prednost
Jolly-Mec sistemov se kaže tudi v tem, da jih lahko uporabimo za
novogradnje, ali kot nadgradnjo za že instalirane izvedbe. Enako
velja tudi za peči, ki imajo v bistvu enako zgorevalno komoro.
Razlikujejo se le v ogrodju.
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KOMBINIRANO
OGREVANJE:
VISOKI
IZKORISTKI
Podjetje Jolly-Mec
proizvaja izjemnno
kvalitetne peči že več
kot štirideset let. Ponuja
celovite sisteme za
ogrevanje bivalnih
površin, kakor tudi za
pripravo tople sanitarne
vode. Paleta izdelkov
vključuje kamine na
polena in kombinacije
polen ter peletov. Še
večje bivalno udobje
ogrevanja omogočajo kamini v kombinaciji lesne biomase in plina.
Spremenite običajen kamin v resničen vir ogrevanja. Jolly-Mec
ponuja vgradne kamine v obstoječo odprtino, kar zagotavlja
najboljšo rešitev za vsakogar. Dodatna zidarska opravila so odveč,
saj je možno ohraniti zunanji izgled, hkrati pa se učinkovitost
sistema izjemno poveča.
Foghet je kombiniran kamin na dva obnovljiva vira energije:
polena in pelete. Zagotavlja dolgotrajno nepretrgano zgorevanje.
Izkoristek sistema je izjemno visok zaradi nadzornega sistema
in podaljšanega zgorevanja. Avtonomija ogrevanja zagotavlja
topel dom, saj kamin nadaljuje z ogrevanjem, ko polena pogorijo.
Modeli Fortuna ponujajo raznolike stilske rešitve. Modeli Caldea
so na voljo s pečico iz ročno obdelane terakote. Vsi modeli
omogočajo pripravo tople sanitarne vode.





Ogrevalni komplet
Jolly-Mec kamini in peči so na voljo z ogrevalnimi kompleti
(slika ) z ali brez priprave tople sanitarne vode, za odprte ali
zaprte sisteme s prenosniki. Seti so preizkušeni in nameščeni na
kamin že v tovarni. Montaža je hitra in učinkovita.

Popolna varnost
Pripravljene sistemske rešitve vsebujejo vse potrebne komponente
za usklajeno delovanje. Končna kontrola v podjetju opremo v
celoti preizkusi, kar zagotovi ekonomično in varno delovanje.

Visoki izkoristki
Visoki izkoristki pri zgorevanju polen do 86,5 %, s peleti 92,7 % in
s plinom 93 % omogočajo velik prihranek pri stroških ogrevanja v
primerjavi z ostalimi energenti, kar celotno naložbo hitro povrne.

Tehnologija
Zahvaljujoč Jolly-Mec tehnologiji lahko kamine in peči
integriramo v prostor kadarkoli. Z uporabo obnovljivih virov je
ogrevanje maksimalno varčno.

Enostavna namestitev
Kamini so tovarniško sestavljeni, usklajeni in preizkušeni, kar
omogoča hitro montažo in optimalno delovanje. Dodatna
gradbena in instalacijska dela niso potrebna, saj je ogrevalni set že
nameščen na peči ali kaminu.
Boštjan Bedekovič, univ. dipl. ging. inž., prodajni inženir

Valovita površina toplotnega izmenjevalnika

Toplotni izmenjevalnik (slika ) ima zaradi svoje specifične
oblike večjo absorpcijsko površino, kar močno izboljša izkoristek.





CaldoControl
Samodejni mehanizem nadzira proces zgorevanja v skladu s
toplotnimi potrebami.

Garancija in certificiranje
Jolly-Mec proizvodi imajo 5 let omejene garancije. Hkrati imajo
evropske certificate EN, DIN in VKF.
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Sistemska rešitev FOGHET
RONDO moc�i 23 kW
SISTEMSKA REŠITEV OGREVANJA
IN PRIPRAVE SANITARNE VODE.
ENERGENTA: POLENA IN PELETI.

Ko polena pogorijo in temperatura v prostoru pade, se
avtomatsko vključi ogrevanje s peleti.
Pelete lahko shranjujete v priročnem manjšem zalogovniku
ob kaminu ali pa v velikem zalogovniku nameščenem v
kletnih ali kakšnem drugem prostoru. Pripravljena sistemska
rešitev vsebuje vse potrebne komponente za usklajeno
delovanje.

PREDNOSTI SISTEMSKE REŠITVE:

Cena kompleta brez DDV:
9.273,00 €

▶▶ kamin omogoča ogrevanje in pripravo sanitarne vode z dvema
različnima viroma energije - polena ali peleti,
▶▶ visoki izkoristki pri izgorevanju polen vse do 86,5 % omogočajo
velik prihranek pri stroških ogrevanja, v primerjavi z ostalimi
energenti, kar celotno naložbo hitro povrne,
▶▶ povezava s hranilnikom toplote vam omogoča, da energijo, ki jo
daje kamin maksimalno izkoristite,
▶▶ vremensko voden regulator ogrevanja PROMATIC D20
nadzoruje odvzem tople vode iz zalogovnika za ogrevanje
ostalih prostorov in segrevanje sanitarne vode.

PREDNOSTI KAMINA FOGHET RONDO:
▶▶ valovita površina izmenjevalnika. Izmenjevalec ima zaradi
svoje specifične oblike večjo absorpcijsko površino, kar močno
izboljša izkoristek,
▶▶ izkoristki pri ogrevanju na polena do 83 %, pri ogrevanju na
pelete do 93 %,
▶▶ samodejni mehanizem (CaldoControl) nadzira proces
zgorevanja v skladu s toplotnimi potrebami,
▶▶ 5 let omejene garancije,
▶▶ je nosilec evropske certifikatov za kakovost: EN, DIN in VKF.

KAMINSKA REŠITEV - 2 V 1
Edinstvena rešitev kamina, v katerem kurimo s poleni. Ko ta
pogorijo pa se ob padcu temperature v prostoru avtomatično
vključi ogrevanje s peleti. Uporaba dveh obnovljivih virov
ogrevanja, in ob enem ohranjanje vseh dobrih lastnosti
kamina, je res izjemna rešitev na trgu.
Ogrevanje s kaminom Foghet Rondo prekaša ogrevanje s
klasičnimi kotli na polena ali trdo kurivo. Na tržišču je malo
ponudnikov klasičnih kotlov, ki omogočajo kombinacijo kurjenja
s poleni in peleti. Če pa taka kombinacija že obstaja, potem je
ponavadi potrebno ob preklopu na drug energent namestiti
gorilnik. Vse to pri sistemski rešitvi s kaminom Foghet odpade.

KOMPLET VSEBUJE:
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
2 kos
1 kos

Kamin FOGHET RONDO na polena in pelete, z varnostnim in ogrevalnim setom nameščenim na kaminu
Zalogovnik tople vode volumna 1.250 litrov, z vgrajenim
Inox bojlerjem
Rešitev reguliranja ogrevanja s PROMATIC D20
Set z diferenčnim regulatorjem ND1 za zaščito povratka
v kamin
Obtočna črpalka OEG CP40/25
Motorni pogon AVC 5 Nm ( 2 minuti )

* Sistemsko rešitev je potrebno hidravlično povezati v skladu s
Seltron hidravličnimi shemami 415 in 212b.

 Ostale rešitve s kaminom si oglejte na naši spletni strani: www.seltron.si
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Pripeljite sonce v vaš dom
TOPLOTA S SONČNO ENERGIJO ČISTA
IN PRIJETNA
Nenehno spreminjanje cen energentov veča ekonomsko
upravičenost izkoriščanja neizčrpnega vira sončne energije.
V podjetju Seltron smo v ta namen pripravili paleto solarnih
sistemov SOLO, pri katerih smo upoštevali različne želje in
potrebe bolj in manj zahtevnih uporabnikov. Več informacij
o posameznem solarnem sistemu SOLO najdete v naši
prenovljeni spletni trgovini www.seltron.si, pod skupino
“Primeri rešitev ogrevanja”. Lahko pa si snamete tudi
prospekt v elektronski obliki pod menijem “Prenesi”.
Novost v našem prodajnem programu, ki je del omenjenih
solarnih sistemov SOLO, so visoko učinkoviti vakuumski
kolektorji Calpak, kar potrjuje znak kakovosti Solar Keymark.

Ke y m a r k

S OL A R

CEVNI VAKUUMSKI KOLEKTORJI
CALPAK VTN

TEHNIČNI PODATKI:
▶▶ posebni visoko odbojni parabolični aluminijasti reflektor
omogoča optimalno delovanje tudi pri slabših vremenskih
pogojih in različnih vpadnih kotih sevanja. Sočno energijo
lahko izkoriščamo za segrevanje sanitarne vode praktično
vso leto,
▶▶ ohišje kolektorja je izdelano iz eloksiranega aluminija in
izolirano z ekspandiranim poliuretanom in stekleno volno, zato
ima kolektor minimalne toplotne izgube v okolico,
▶▶ primerni so za montažo na streho in prosto stoječo montažo,
▶▶ v primeru okvare je možna zamenjava vakuumskih cevi brez
praznjenja sistema,
▶▶ enostavna in hitra montaža,
▶▶ kolektorji Calpak so nosilec evropskega znaka kakovosti za
solarne izdelke Solar Keymark,
▶▶ pridobljen imajo tudi certifikat inštituta TWV Stuttgart za
termodinamiko in ogrevalno tehniko.

Cena brez DDV:
* 747,00 €
Energija, ki jo daje sonce je neprecenljiv brezplačen vir ogrevanja.
Res pa je, da različni vremenski pogoji večkrat preprečujejo, da
bi ta vir maksimalno izkoriščali. Vakuumski kolektorji CALPAK
VTN zaradi okrogle oblike absorpcijskih cevi delujejo pri različnih
vpadnih kotih svetlobe in lahko proizvedejo dovolj toplote tudi
pri difuznem sevanju v oblačnem vremenu. Izkoriščanje sončne
energije je zato možno tudi jeseni in celo pozimi.
* Cena velja za 12 cevni vakuumski kolektor.
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Sistemska rešitev
BIOVENT C15 moc�i 15 kW
SISTEMSKA REŠITEV OGREVANJA
IN PRIPRAVE SANITARNE VODE.
ENERGENTA: TRDO KURIVO IN SONCE.

PREDNOSTI SISTEMSKE REŠITVE:

Cena kompleta brez DDV:
9.910,00 €
Ogrevalni sistem na polena in sonce ob sodobni regulaciji
ogrevanja omogočajo maksimalno udobnost ogrevanja
prostorov in pripravo tople sanitarne vode.
Energijo, ki se sprošča ob gorenju polen, in energijo, ki jo
pridobimo iz solarnega sistema, dovajamo v hranilnik toplote.
Hranilnik je v takih sistemih nujen, saj zagotavlja, da lahko kotel
vedno deluje v idealnem načinu obremenitve. Ogrevalni sistem
lahko akumulirano toploto koristi tudi do 48 ur. Vremensko
vodena regulacija skrbi za optimalno rabo toplote iz hranilnika in
zagotavlja ugodno klimo v vašem domu. Rešitev s hranilnikom
toplote ima tudi to prednost, da podaljša življenjsko dobo
celotnega sistema. Solarni set zadovoljuje potrebe po topli
sanitarni vodi pri povprečni štiri članski družini.
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▶▶ kombinacija dveh obnovljivih virov energije,
▶▶ sistem vsebuje visokozmogljive vakuumske kolektorje Calpak z
znakom kakovosti Solar Keymark,
▶▶ hranilnik toplote omogoča, da je energija sonca in polen
maksimalno izkoriščena,
▶▶ vgrajen 200 litrski grelnik sanitarne vode,
▶▶ veliko kurišče z možnostjo nalaganja polen dolžine pol metra,
▶▶ enostavno vzdrževanje kotla,
▶▶ posodo za pepel čistimo v 14 dnevnih razmakih,
▶▶ regulacija na kotlu signalizira kdaj je potrebno novo
nalaganje polen,
▶▶ odsesavanje preprečuje izhod dimnih plinov pri nalaganju,
▶▶ kotel je odlično toplotno izoliran,
▶▶ avtomatsko polnjenje hranilnika iz kotla in solarnega sistema,
▶▶ regulator ogrevanja prostorov v odvisnosti od zunanje
temperature.

KOMPLET VSEBUJE:
1 kos
1 kos
1 kos
2 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

Kotel na polena BIOVENT C15
Sistem Biovent - C
Zalogovnik 1.000 litrov z vgrajenim bojlerjem za
sanitarno vodo
Vakuumski sončni kolektorji VTN
Set za pritrditev dveh kolektorjev VTN na streho
Solarna raztezna posoda 25 l
Regulator BIOVENT C - lambda
Regulator ogrevanja PROMATIC D20 - komplet
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Ne nasankajte se z�e
pred zimo
POMEN GRELNEGA ŠTEVILA
PRI TOPLOTNIH ČRPALKAH
Ko pogledamo skozi okno, nam postaja vse bolj jasno, da je pred
vrati zima. Pomislimo na prekrasno belo obarvane griče, božično
vzdušje in pristen vonj iz kuhinj, kjer se pripravljajo praznične
dobrote. Ali ni lepo, ko se zberemo ob skodelici čaja v toplem
dnevnem prostoru po razburljivi urici sankanja z otroci. Sankanja
po belih strminah okoliških gričev. A se nas večina le redkokdaj
vpraša, koliko nas stane ta topel dnevni prostor, v katerem se tako
prijetno zbiramo in družimo.
V času gospodarskih kriz, se nam zdi vse bolj smotrno svoj
denar dobro investirati. Zakaj ne v sofisticirano in žepu prijazno
ogrevanje? Če pogledamo statistiko povprečne letne temperature
zadnjih nekaj let vidimo, da povprečje iz leta v leto narašča. In če
verjamemo meteorologom, se bo ta trend še nadaljeval. In kako to
povišanje temperature zraka najbolje izkoristiti pri ogrevanju?
Ja, tukaj se večini že zatakne.

PRAVE INFORMACIJE SO ZLATO
Prodajalci nam velikokrat svetujejo, da je prihodnost v toplotnih
črpalkah. Seveda so največji prodajni argumenti nižja mesečna
poraba, okolju prijazno ogrevanje in neodvisnost od energentov

plina in olja. In če še dodamo dejstvo o globalnem segrevanju
ozračja, smo pristali na toplotno črpalko zrak/voda. Po vrhu
vsega nam ni potrebno razkopavati zemljišča za talne kolektorje
in dragega vrtanja zemeljske sonde. Ampak v resnici ni vse tako
enostavno.
Proizvajalci nam na dolgo in široko strežejo z raznimi podatki, ki
pa se od sistema do sistema razlikujejo. Pa si za boljše razumevanje
poglejmo najprej nekaj izrazov, ki so pomembni pri sistemih
toplotnih črpalk.
Ko kupujemo toplotno črpalko je prvi podatek s katerim se
soočimo grelno število ali COP. Za lažje razumevanje bomo vzeli
toplotno črpalko zrak/voda, za katero je grelno število še kako
pomembno.
Grelno število je razmerje med oddano toplotno močjo in
uporabljeno električno močjo. Ta laboratorijski podatek
podaja večina proizvajalcev s takšno ali drugačno vrednostjo.
Enostavno povedano, večje kot je grelno število, več
privarčujete.
Torej kot uporabnik toplotne črpalke stremimo k čim
boljšemu grelnemu številu, kot inštalater pa ga moramo znati
zagovarjati. Se sliši enostavno? Saj tudi je! V kolikor razumemo,
kako se grelno število giblje.
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In prav tukaj nam pridejo prav normni pogoji. Nekako so se
kot standardne norme uveljavili naslednji režimi:
▶▶ pri sistemu zrak/voda od 2 °C na 35 °C (A2/W35),
▶▶ pri sistemu voda/voda od 10 °C na 35 °C (W10/W35),
▶▶ pri sistemu zemlja/voda od 0 °C na 35 °C (B0/W35).
V skladu z EN 14511 se vrednost COP določa kot delež
grelne moči glede na celotno dovedeno električno moč
naprave in deleže moči za prenos toplote znotraj naprave
(električna moč za pogon kompresorja, moč za odmrznitev
uparjalnika, regulacijske naprave, črpalke, ventilatorje).
Ti podatki pa se iz vidika temperaturnih režimov od
proizvajalca do proizvajalca razlikujejo.
Torej v kolikor boste uporabili primerjavo pri enakih
režimih, boste lažje primerjali grelna števila proizvajalcev. In
verjemite mi, ta so zelo različna. In zakaj
je to pomembno?
Pa smo ponovno pri zimskih radostih.
Se spomnite, kako vas je po dveh urah
delanja snežakov, angelčkov in iglujev z
otroci zazeblo v ušesa? Pa kaj bi dali za
kapo!

NAVEDENI PODATKI LAHKO ZAVAJAJO
V kolikor se odločate za toplotno črpalko, vam svetujemo
nizkotemperaturni sistem ogrevanja. Velik pomen za grelno število
ima temperaturna razlika med toplotnimi izvori in toplotnimi
ponori.
Manjši kot je Δt med njimi, višje je grelno število in obratno. Nižja
kot je potrebna temperatura, ki jo oddajamo na ogrevalni sistem,
manjši je Δt glede na temperaturo okolice.
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OBMOČJE DELOVANJA IN OBMOČJE
RAZUMNEGA DELOVANJA
Seveda je spet čisto enostavno. Temperatura se je spustila krepko
pod 0 °C in vas je zazeblo.
Kaj pa se dogaja z vašo toplotno črpalko zrak/voda? Premaguje
nekoliko večji Δt kot je bil podan s strani proizvajalca. Sedaj
premaguje temperaturno diferenco kar 45 K, v koliko je zunaj
-10 °C. In kaj to pomeni za vaše grelno število? Drastično pada,
cena kilovata pa narašča.

Poglejmo kako zgleda to v praksi. Če je zunanja temperatura pri
2 °C in imamo talno ogrevanje, za katerega potrebujemo 35 °C
vtoka, znaša naš Δt 33 K. Pri takšnem režimu oz. temperaturni
diferenci pa lahko imajo proizvajalci podana zelo različna grelna
števila.

Seveda nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da zrak kot toplotni
vir v ogrevalni sezoni s povprečno temperaturo približno 5 °C
omogoča grelno število v letnem povprečju 3 do 3,5. Ampak to
seveda moramo znati zagovarjati.

Zato je vedno dobro preveriti v diagramu zmogljivosti proizvajalca,
pri kakšni temperaturni diferenci so grelna števila podana.

Ko začnemo govoriti o letnih vrednostih, še omenimo delovno
število, ki je razmerje med pridobljeno toploto in porabljeno
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energijo v enem letu. Zanimiv podatek proizvajalcev: Deluje tudi
do - 15 °C zunanje temperature. In ta podatek tudi drži! Ampak
kakšno grelno število imamo v tem primeru?
Do katere meje še je smiselno ogrevati s toplotno črpalko, je stvar
projektiranja. Večina sistemov zrak/voda deluje bivalentno.
To pomeni, da toplotni črpalki pri ogrevanju pomaga še dodaten
vir toplote.

Poznamo:
▶▶ bivalentno paralelno
▶▶ in bivalentno alternativno obratovanje.
V obeh primerih moramo določiti, kdaj vskoči na pomoč drugi vir
toplote (kotel, električni grelec,...), ki bodisi prevzame ogrevanje v
celoti (alternativno) ali pa pomaga dogrevati od bivalentne točke
naprej (paralelno).
V bistvu pokrijejo toplotne črpalke zrak /voda večino toplotnih
potreb hiše, razen pri nizkih zunanjih temperaturah, ko se mora
vklopiti drugi vir toplote. S takšnim sistemom dosežemo, da
toplotna črpalka dosega res najboljša možna grelna števila in žepu
prijazno ogrevanje.
Mogoče še namig, da življenjska doba kompresorja ni pogojena s
časom obratovanja ampak z njegovimi vklopi. Zato, ko se toplotna
črpalka vklopi, naj obratuje čim dlje, da akumuliramo čim več
toplote. Na podlagi teh podatkov se lahko toplotna črpalka tudi
pod dimenzionira, saj je za pokritje 85 % zahtevane ogrevalne
toplote v večini primerov potrebnega vsega 50 % inštalirane moči.

ODLOČITEV JE VAŠA
Seveda za sistem, ki ga boste montirali kot inštalater, odgovarjate
in ga morate znati zagovarjati na letnem nivoju. Kot uporabnik
pa moramo biti seznanjeni z vsemi plusi in minusi, ki se lahko
pojavijo pri kompleksnih sistemih kot je toplotna črpalka.
Bistvenega pomena je razumevanje grelnega števila in obnašanja le
tega glede na temperaturne diference oz. režime. Pozorni moramo
biti, pri katerih režimih podajajo podatke proizvajalci in kako se bo
sistem obnašal skozi vso leto.
Dandanes večina toplotnih črpalk zrak voda lahko obratuje
monovalentno in dosegajo temperature vtoka tudi do 65 °C.
Ali je smiselno ogrevati s toplotno črpalko monovalentno pri
zunanji temperaturi - 15 ali - 20 °C vam ne morem povedati,
ampak vsekakor se najprej posvetujte s strokovnjaki o možnosti
bivalentnega ogrevanja.
Tako rekoč smo zelo hitro lahko žrtev nepremišljenih odločitev,
ki so sprejete prenaglo. Toplotne črpalke so vsekakor prihodnost
ogrevanja. Na tržišču pa je vedno več proizvajalcev, ki navajajo
takšne ali drugačne podatke o svojih proizvodih, ki pa lahko
zavajajo. Biti pozoren in razumeti sistem delovanja toplotnih
črpalk sta ključnega pomena.
Vsekakor vam svetujemo, da zmeraj preverite tehnične detajle
kot so tip delovne snovi, tip kompresorja, grelno število, delovno
število in še bi lahko naštevali. Kot inštalater smo dolžni stranko
opozoriti na možne pasti, v katere se ujamemo šele sredi bele zime,
ko začnejo temperature padati.
Ne nasankajte se že pred zimo oz. ogrevalno sezono ter bodite
opremljeni z znanjem, kapo in rokavicami. Nikdar se ne ve.
Goran Bencek

13

SELTRON novice
Talno ogrevanje SISTEM 70
za industrijo ROTEX

Talno ogrevanje industrijskih objektov postavlja ogrevalnemu
sistemu še posebej visoke zahteve. Višina hal, vdor hladnega zraka
zaradi odpiranja vrat, zahtevne toplotne potrebe, velika delovna
aktivnost zaposlenih. Vse to so specifični pogoji, ki jih je potrebno
upoštevati in zanje poiskati optimalno rešitev v sodobnih
ogrevalnih sistemih.
Sistem 70 za industrijo ponuja inovativno
rešitev, ki združuje udobje talnega ogrevanja z
možnostjo priključitve ostalih ogrevalnih teles
na isti cevni razvod. Tovrstne rešitve omogoča
posebna struktura ogrevalne cevi v sistemu
70 za industrijo, ki dovoljuje temperaturo
dvižnega voda tudi do 70 °C.

Distančnik
Izolacijska zračna reža

Zaščitna cev 25 mm

PREDNOSTI SISTEMA 70
ZA INDUSTRIJO:
▶▶ Velika odpornost pred poškodbami: dvojni plašč v DUO cevi
ščiti notranjo cev s prenosnim medijem pred poškodbami, ki bi
lahko nastale ob instalaciji. Zaradi tega je pri polaganju estrihov
dovoljena tudi uporaba betonskih vibratorjev.
▶▶ Enostavno polaganje z uporabo sistemskih plošč ali z montažo
na jekleno konstrukcijo.
▶▶ Velik temperaturni razpon, tudi 20 K, omogoča manjše pretoke
vode in posledično tudi manjše obtočne črpalke.
▶▶ Manjša toplotna inercija zaradi manjše količine vode v
ogrevalnem sistemu, manjših presekov cevi in razteznih posod.
▶▶ Specifična zgradba DUO cevi omogoča raztezanje notranje
cevi brez prenosa raztezkov na zunanji ovoj - iz tega razloga ni
nevarnosti, da bi prišlo do neljubih razpok v estrihu.
▶▶ Pri uporabi sistemskih plošč, ki jih prekriva debeli sloj betona
ali estriha je zagotovljena dovolj velika globina potrebna za
pritrditev strojev in naprav. Izraba tal je tako brez omejitev.

PODROČJE UPORABE
Osnovna cev, ki se uporablja za industrijske namene, je ROTEX
sistem 70 DUO CEV 25 (18 x 2 mm). Sistem 70 z DUO 25 cevjo
je namenjen za ogrevalne sisteme, kjer se pojavljajo ogrevalne
površine, ki presegajo 200 m2. Za manjše površine je primerna
uporaba ROTEX sistema 70 DUO cevi 17 (12 x 2 mm).

Področja uporabe sistema 70 za industrijo so:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

hale za proizvodnjo in montažo,
strojnice,
skladiščne hale in prodajne hale grosistov,
sejemske hale,
avtobusne in železniške postaje ter letališča,
velike avle, fojerji v gledališčih, koncertnih dvoranah,
športni objekti in prostori za zborovanje,
kopališča, terme in zdravilišča.

PREDNOSTI PRED OSTALIMI NAČINI
OGREVANJA:

PE-Xc 18 x 2 mm
Zaščita pred vdorom
zraka iz EVOH
■ Sestava DUO 25 ogrevalne cevi
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▶▶ Pri talnem ogrevanju se največji delež toplote prenaša s
sevanjem.
▶▶ Optimalno temperaturo imamo zagotovljeno pri tleh, kar
zagotavlja največje udobje.
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▶▶ Toplotne izgube so minimalne, zato so tudi energijski vložki
manjši.
▶▶ Kroženje zraka kot posledica ogrevanja je minimalno, zato
nimamo težav z dvigovanjem prahu in prepihom.
▶▶ V proizvodnih halah, kjer nastajajo škodljive substance,
zmanjšamo kroženje teh substanc preko zraka v ostale prostore,
kar ugodno vpliva na zaposlene.
▶▶ Možnost individualne nastavitve temperatur v prostoru.
▶▶ Klima v prostorih je kljub nižji temperaturi zraka za zaposlene
prijetna in uravnotežena.
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predstavlja zaščitna cev, ki se sestoji iz polietilena (PE). DUO cev
se uporablja v sistemih za talno ogrevanje, za povezavo z ostalimi
ogrevalnimi telesi ter konvektorji.

ISODUR sistemska plošča
Je nosilec DUO cevi in
izolacijska plošča v enem.
Nosilci so na ploščo nameščeni
tako, da omogočajo brez
dodatnih pripomočkov
učvrstitev cevi in preprosto
izvedbo upogibov. Razmak
med nosilci znaša 100 mm, kar
zagotavlja razmak med cevmi
100, 200, 300, 400 in 500 mm. Med nosilci je integrirana stopnica
višine 5 mm, ki zagotovi, da je ogrevalna cev dvignjena od podlage,
kar omogoča njeno polno zalitje z betonom. ISODUR plošča je
neobčutljiva na vlago in dopušča visoke mehanske obremenitve.

Razdelilnik ogrevalnega kroga tip HKV
 Vertikalni temperaturni profil industrijskega talnega ogrevanja
s cevmi PE-X, ki zagotavlja praktično konstantno temperaturo od
tal do strehe.

KOMPONENTE:
▶▶ DUO cev,
▶▶ ISODUR sistemska plošča,
▶▶ razdelilnik ogrevalnega kroga.

DUO cev
Osrednji del sistema 70 za
industrijo je DUO ogrevalna
cev (25/18 x 2 mm). Sestoji se
iz notranje cevi, skozi katero
teče prenosni medij in zunanje
zaščitne cevi. Notranja cev
je zračno nepropustna PE-X
cev v izmeri 18 x 2 mm in je
preizkušena ter v skladu z DIN standardi. Okoli notranje ogrevalne
cevi je zračna reža, ki služi kot izolator in zagotavlja zmanjšanje
temperature na obodu cevi. Zaradi tega je lahko temperatura
dvižnega voda pri uporabi DUO cevi sistema 70 za industrijo višja
kot pri uporabi dosedanjih rešitev talnega ogrevanja. Zunanji sloj

Izdelan je iz nerjavnih, visoko
temperaturno stabilnih
umetnih snovi (poliamid
ojačen s steklenimi vlakni).
Sestavljen je iz modulov.
Dvižni in povratni vod
sta nameščena na dveh
zvočno izoliranih jeklenih
konzolah. Razdelilnik je na
voljo v variantah od 2 do 14 ogrevalnih krogov. Moduli dvižnega
voda imajo nameščen zaporni ventil, moduli povratnega voda
pa šestnajst stopenjski regulirni ventil, kar omogoča enostavno
regulacijo pretoka. DUO cevi pritrdimo na razdelilnik ogrevalnega
kroga z objemkami. Vsak razdelilnik ima ročni odzračevalni ventil
na dvižnem in povratnem vodu. Na ventil dvižnega voda je možno
namestiti pogon za elektronsko regulacijo temperature.

REŠITEV PO VAŠI MERI
Uglasitev vaših želj in potreb z vsemi možnostmi sistema 70
poteka s pridobivanjem temeljnih podatkov. To je osnova za
pripravo projekta v skladu z ROTEX sistemom 70. Končni rezultat
je optimalna razporeditev talnega ogrevanja za vsak prostor in
postavitev radiatorjev, v kolikor to želite.
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Podatki potrebni za projektiranje ROTEX sistema 70:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

vrsta objekta (stanovanjska hiša, pisarniška zgradba,...),
podatki o lokaciji,
gradbeni načrt (tloris s stranskimi prerezi),
nanosi na stene (materiali, debeline plasti),
želene temperature v posameznih prostorih,
predvidene talne obloge (tudi toplotna prevodnost),
položaj razdelilne omarice in
lokacija regulatorja ogrevanja v prostoru.
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Sodobno ogrevanje
velikih površin: plinska
kondenzacija + talno
ogrevanje.

ROTEX GAS HEIZ UNIT PLINSKI
KONDENZACIJSKI KOTEL V
RAZDELILNI OMARICI

Preizkusite storitev projektiranja talnega ogrevanja in nam
pošljite potrebne podatke. Kontaktirate lahko:
Boštjan Bedekovič,
 02/ 671 96 53,
 bostjan.bedekovic@seltron.si.
Z veseljem vam osebno predstavim rešitve v vašem podjetju.
Boštjan Bedekovič, univ. dipl. ging. inž., prodajni inženir
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Pri velikih zgradbah je razdeljevanje ogrevalne vode pogosto zelo
zahtevno. S cevmi za dvižne in povratne vode je treba premagovati
velike razdalje. Izgradnja teh vodov je največkrat razmeroma draga,
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pogosto so tudi v napoto. Dodatno finančno breme predstavlja
dodaten prostor za kurilnico, kar je potrebno upoštevati pri
načrtovanju zgradbe. Rešitev tega problema se imenuje: ROTEX
Gas Heiz Unit (GHU). GHU je plinska kondenzacijska enota,
vgrajena v kovinsko omaro. V omari se nahajajo vsi priključki
talnega ogrevanja.

ROTEX GAS HEIZ UNIT LASTNOSTI:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

kotel in razdelilnik za ogrevanje se nahajata v eni skupni enoti,
izjemno varčen s prostorom - kurilnica je odveč,
moč 4,6 - 35 kW, polna modulacija,
nizka poraba energije zaradi plinske kondenzacijske tehnike,
optimalna klima v prostoru z ugodnim temperaturnim profilom,
za talno ogrevanje površin do 800 m2,
večje površine lahko ogrevate z več enotami.

KOMPLETNO OGREVANJE BREZ
KURILNICE
Plinski kondenzacijski kotel namestimo skupaj v omaro z
razdelilnikom za ogrevalne kroge, kar omogoča varčevanje
s prostorom. Kurilnica je odveč in tudi vsi razdelilni vodi od
kurilnice do ogrevalnih krogov.

GAS HEIZ UNIT VSEBUJE VSE
KOMPONENTE ZA OGREVANJE:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

vremensko voden digitalni regulator s časovnimi programi,
obtočno črpalko,
raztezno posodo,
varnostno garnituro z manometrom.

Nazivna moč moduliranega plinskega kotla znaša 35 kW, s tem pa
GHU zadošča za ogrevanje do 800 m2 površin v zgradbi.

ENOSTAVNA POSTAVITEV
ROTEX GHU je naprava, ki deluje po načelu namesti in poženi.
Namestimo jo v skupno omarico s predhodno nameščenim
razdelilnikom ogrevalnih krogov talnega ogrevanja.
1. Namestimo razdelilnik za ogrevalne kroge.
2. Položimo sistem talnega ogrevanja ogrevalni sistem
ROTEX Sistem 70 ali Sistem 70 za industrijo.
3. Položimo estrih.
4. Namestimo plinski kondenzacijski kotel ROTEX GHU.
5. Izvedemo zagon sistema.

TALNO OGREVANJE: IDEALNO ZA
VELIKE POVRŠINE
Ogrevanje industrijskih hal predstavlja posebej visoke zahteve.
Velike višine hal, sunkovito prezračevanje zaradi odpiranja vrat,
močno spremenljive notranje in zunanje toplotne obremenitve,
visoka stopnja aktivnosti zaposlenih in nevarnost prepiha so
težave, s katerimi se mora soočiti sodoben ogrevalni sistem.
Pri tem se kot idealen ogrevalni sistem ponuja talno ogrevanje
Sistem 70 za industrijo.
Talno ogrevanje je najboljša rešitev za ogrevanje in hlajenje za
skoraj vse velike površine. Primeri so industrijske hale, skladiščne
zgradbe, montažne ali strojne hale ter dvorane za prireditve,
prostori za shode in nakupovalna središča.

POMEMBNE PREDNOSTI:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

izenačen temperaturni profil,
optimalna klima brez prepiha,
nizka energijska poraba,
popolna svoboda pri izkoriščanju prostora,
brez vzdrževanja,
ne potrebujemo dodatnega prostora.
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priključimo industrijske ogrevalne površine ter ogrevalne površine
upravnih prostorov, v katerih je ogrevanje izvedeno samo s talnim
ali kombinacijo talnega ogrevanja in ogrevanja z radiatorji. Izvedba
zgradbe in obratovanje ogrevalne naprave sta s tem močno
poenostavljena.

VISOK KOMFORT OB NIZKIH STROŠKIH

Hkratna uporaba talnega ogrevanja z ROTEX Sistem 70 ali
Sistem 70 za industrijo ter osrednja proizvodnja toplote ponuja
številne prednosti in prekaša običajne sisteme za talno ogrevanje.
Majhna količina vode, boljša dinamika regulacije, majhni pretoki
vode, manjša moč črpalke in predvsem varnostna funkcija
dvoplastnih cevi DUO so poglavitne prednosti.
Poleg tega omogoča termična posebnost cevi DUO individualni
temperaturni dizajn, torej jasno določeno porazdelitev površinske
temperature ogrevanih tal v ogrevanem prostoru, s tem pa
termično okolje, uglašeno z investitorjevimi potrebami.

KOMBINACIJA Z OGREVALNIMI
POVRŠINAMI UPRAVNIH PROSTOROV
Industrijske zgradbe imajo poleg proizvodnih prostorov največkrat
tudi pisarne, skupne prostore in sanitarije (upravni prostori). Za
ogrevanje teh prostorov je zaželeno tako talno kot tudi radiatorsko
ogrevanje. Na sistem 70 za industrijo priključimo sistem 70 s
cevjo DUO 17 (17/12 x 2 mm). Oba sistema delujeta na enaki
temperaturi dvižnega voda, zato je za vso zgradbo dovolj le ena
sama porazdelitev vode in ena sama skupna temperaturna izolacijo
dvižnega voda. To pa pomeni, da lahko na en razdelilnik hkrati

18

Prosta izbira ogrevalnih površin na področju industrijskih
površin in v upravnih prostorih omogoča optimalno ogrevanje,
primerno potrebam, s tem pa maksimalno ogrevalno udobje.
Zaradi enostavne zgradbe ogrevalnega sistema so stroški za samo
instalacijo nizki. Tudi energijska poraba ostane zaradi ogrevanja
minimalna in prilagojenega posameznim conam.
Nazivna temperatura talnega ogrevanja sistem 70 za industrijo
znaša maksimalno 70 °C. Povišana temperatura vode v talnem
ogrevanju ima poleg možnosti kombiniranja ogrevalnih površin še
vrsto drugih prednosti.
Za več informacij o izdelkih ROTEX talno ogrevanje
sistem 70 za industrijo, MAGRA in EDER, lahko kontaktirate:
Boštjan Bedekovič,
 02/ 671 96 53,
 bostjan.bedekovic@seltron.si.
Z veseljem vam osebno predstavim rešitve v vašem podjetju.
Boštjan Bedekovič, univ. dipl. ging. inž., prodajni inženir
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Hidravlic�ne kretnice
MAGRA
V ogrevalnih sistemih z dvema ali več ogrevalnimi kotli je
potrebno vgraditi regulacijo, ki koordinira delovanje med kotli in
potrošniki toplote. Pogoj za optimalno delovanje kotlov je skladna
hidravlična povezava virov energije in potrošnikov. Hidravlične
kretnice MAGRA-WST izpolnjujejo te pogoje v celoti.

Na voljo so tovarniško izdelane toplotne izolacije MAGRA, ki
ustrezajo standardu EnEV. Sestavljene so iz pocinkanega jeklenega
okvirja z zaklepom in mineralne volne debeline 100 mm v dveh
kosih. Na izolaciji so izrezi za priključke, odprtini za odstranjevanje
umazanije in temperaturno tipalo.
Na primarni in sekundarni strani so priključki iz nerjaveče cevi
s privarjenimi prirobnicami po standardu DIN PN6, PN10 ali
PN16. Priključek za odstranjevanje umazanije je velikosti 1’’
in je nameščen ob strani. Objemka 3/4’’ v pokrovu kretnice je
namenjena za namestitev temperaturnega tipala.
Najvišji obratovalni tlak znaša 6 bar ter najvišja obratovalna
temperatura 110 °C. Hidravlične kretnice za višje obratovalne tlake
in višje obratovalne temperature so na voljo po naročilu.




Tip WST


 MAGRA-WST hidravlične kretnice z okroglo komoro
DN 250 do DN 700
 MAGRA-WST hidravlične kretnice s kvadratno komoro
DN 65 do DN 250
 toplotna izolacija v skladu s standardom EnEV

PREDNOSTI HIDRAVLIČNIH KRETNIC
MAGRA-WST:
▶▶ ogrevalni sistem z več kotli in vgrajeno hidravlično kretnico
zagotavlja energijsko varčno delovanje,
▶▶ vodilni kotel ni potreben,
▶▶ pretok vode v kotlih je neodvisen od pretoka vode v
potrošnikih,
▶▶ nedelujoči kotli so hidravlično zaprti,
▶▶ vsakemu kotlu lahko ustrezno prilagodite temperaturo
povratnega voda.

120
160
200
250
300
350
400
500A Ø
500B Ø
600A Ø
600B Ø
700 Ø
800 Ø
900 Ø
1000 Ø
1100 Ø

Pretok
m3/h
12
21
29
45
65
95
125
170
225
300
400
540
700
890
1.100
1.335

Priključki Velikost
komore
DN 65
120/120
DN 80
160/160
DN 100 200/200
DN 125 250/250
DN 150 300/300
DN 200 350/350
DN 250 400/400
DN 250 Ø 500
DN 300 Ø 500
DN 350 Ø 600
DN 400 Ø 600
DN 500 Ø 700
DN 500 Ø 800
DN 600 Ø 900
DN 600 Ø 1000
DN 700 Ø 1100

Višina brez
izolacije (mm)
1.350
1.390
1.550
1.580
1.650
1.680
1.750
1.900
2.000
2.350
2.500
2.815
2.865
3.120
3.170
3.380

 Magra WST hidravlične kretnice z odprtino za čiščenje
Boštjan Bedekovič, univ. dipl. ging. inž., prodajni inženir

Hidravlične kretnice MAGRA-WST so na voljo s priključki od
DN 65 do DN 700 in pretoki od 12 do 1.335 m3/h. Kretnica je
sestavljena iz kvadratne ali okrogle komore iz nerjaveče pločevine,
z navarjenim pokrovom in dnom. Dobaviti jih je možno z ali
brez lovilca umazanije. Vse hidravlične kretnice so tovarniško
preizkušene in pobarvane s temeljno barvo.

19

SELTRON novice

 02 671 96 00 I www.seltron.si I  info@seltron.si

EDER Systemwart

PRINCIP DELOVANJA RAZTEZANJE IN
VZDRŽEVANJE TLAKA

Sistemi Elkomat Systemwart so namenjeni vzdrževanju
konstantnega tlaka in prevzemanju razteznega volumna v
toplovodnih ogrevalnih sistemih, kot tudi v klimatskih hladilnih
napravah, do maksimalnega volumna 1.500 litrov. Primerni so za
srednje in večje objekte do moči 2.200 kW.

Ob naraščanju tlaka v napravi (npr. ob segrevanju), se nastali
raztezni volumen prenese preko ventila za vzdrževanje
konstantnega tlaka (2) v balon iz butil-kavčuka (6) raztezne
posode (7), kjer ostane “breztlačno” shranjen. Ob padanju tlaka
v napravi (npr. ob ohlajevanju) vklopi integriran senzor tlaka (4)
tlačno črpalko (3), ki prečrpa toliko vode iz raztezne posode (7)
v napravo, dokler ne doseže nastavljenega tlaka. Izklop tlačne
črpalke je časovno nastavljen. Najmanjša vklopna diferenca med
točko vklopa tlačne črpalke (3) in maksimalnim odprtjem ventila
za vzdrževanje konstantnega tlaka (2) znaša 0,5 bara.
Tlačna črpalka (3) je proti suhemu teku zavarovana z izvedbo
zaščite proti suhemu teku.

SYSTEMWART JE NAPRAVA, KI S
POMOČJO MIKROPROCESORSKEGA
VODENJA ZAGOTAVLJA:
▶ raztezanje: ELKO-MAT patent za
prevzem razteznega volumna,
▶ vzdrževanje tlaka: ELKO-MAT
patent za vzdrževanje tlaka in EAC
patent za dinamično vzdrževanje
tlaka v odvisnosti od tlaka in časa,
▶ nizkotlačno odplinjevanje: služi
za kontinuirano izločanje plinov
iz ogrevalnih in hladilnih sistemov
ter
▶ nadzorovano dopolnjevanje:
samodejno dopolnjevanje količine
vode v ogrevalnih in hladilnih
sistemih.

SYSTEMWART JE
PROIZVEDEN PO
PATENTIH:
▶▶ EDER ELKO-MAT: omogoča odvzemanje in dodajanje vode
v zaprtih posodah, ne da bi pri tem nastajal nadtlak ali podtlak,
▶▶ EDER EAC-sistem: shranjevanje razteznega volumna v
balon iz butil kavčuka, iz katerega se izloča kisik iz vode v
sistemu. Elektronski regulacijski sistem, natančno nastavljiv
ventil za vzdrževanje tlaka in tlačna črpalka jamčijo natančno
vzdrževanje nastavljenega delovnega tlaka z vklopno
diferenco 0,5 bar.
Vgrajen visoko kvalitetni balon iz butil kavčuka zagotavlja
stalno ločenost sistema od atmosferskega tlaka. Naprava ima
vgrajen sistem za javljanje napak. Systemwart je proizveden po
proizvodnih navodilih standardov EN 12828, ONORM B8131,
DIN 4751 in SWKI 93-1.
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RAZTEZANJE “PATENT ELKO-MAT
REVOLUCIONARNA IZNAJDBA”
Patent elko-mat, ki ga je razvilo podjetje EDER, prvenstveno
omogoča odvzemanje in dodajanje vode v zaprtih posodah, ne da
bi pri tem nastajal bistven nadtlak ali podtlak. To je mogoče zato,
ker je v raztezno posodo (7) vgrajen fleksibilni balon iz
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butil-kavčuka (6), ki je z zunanje strani povezan z atmosfero.
Velikost balona (6) se ravna po volumnu raztezne posode (7),
pri čemer je največji poudarek na varnosti.

VZDRŽEVANJE TLAKA
PATENTIRAN “EAC - SISTEM”
Prav tako je podjetje EDER razvilo in patentiralo EAC - sistem,
ki shrani raztezni volumen v gumijast balon, ki izloča kisik iz
vode v sistemu. Elektronski regulacijski sistem (1) in natančno
nastavljiv ventil za vzdrževanje tlaka (2) jamčita v skupnem
delovanju s tlačno črpalko (3) natančno vzdrževanje nastavljenega
delovnega tlaka z vklopno diferenco 0,5 bara. Posebna prednost
pred običajnimi razteznimi posodami in posodami za vzdrževanje
tlaka, ki imajo le funkcijo regulacije tlaka, je uporaba EDER
patentiranega EAC - sistema tlačno-časovno odvisnega vklopa.
Pri tem se tlačna črpalka preko integriranega senzorja tlaka vklopi
ter izklopi, ko je dosežen željeni tlak in ko poteče nastavljeni čas.
Vsi vklopni ukazi se izvedejo s strani mikroprocesorja - upravljalne
elektronike (1) le v primeru, če signali v določenem času
neprekinjeno tečejo. S tem je preprečeno nezaželjeno vklapljanje
tlačne črpalke (3), ki ga lahko povzročijo majhna tlačna nihanja v
sistemu. Naslednja prednost je, da v času, ko naprava za ogrevanje
ali hlajenje ne deluje, vgrajena možnost intervalnega vklopa tlačne
črpalke, ki preprečuje njeno morebitno blokiranje.
Vsi pomembni delovni parametri so pregledno prikazani na LCD
prikazovalniku (14), prav tako tudi napake in delovna navodila, ki
so jasno izpisana.

Naslednja prednost elko-mat avtomata za nizkotlačno uplinjevanje
pred klasičnim uplinjevalcem je v tem, da se uplinjevanje izvaja
vedno v zaprtem sistemu ter je tako avtomatično dosežena večja
učinkovitost.

Po Henryjevem in Le Chatelierjevem zakonu obstajata
dva fizikalna postopka:
a. Termično uplinjevanje:
z ogrevanjem vode se v vodi vezan kisik odvaja iz nje
(princip kuhanja).
b. Tlačno sproščanje:
z desorbcijo, ki poteka programirano, se stalno vezan kisik
odvaja iz vode (efekt vrelca).

Vsota uplinjevalnih efektov obeh postopkov zmanjša vsebnost
kisika v vodi na fizikalno mejo raztapljanja.
Novo, nizkotlačno uplinjevanje, je pri proizvodih Systemwart SW
izvedeno preko avtomata za uplinjevanje (17) in nizkotlačnega
odplinjevalnega ventila (16).

NADZOROVANO DOPOLNJEVANJE
Nadzorovano dopolnjevanje se izvaja zato, da v primeru loma
cevi ali večjih okvar ne pride do večjega, nekontroliranega
iztekanja vode. Nadzorovano dopolnjevanje elko-mat obsega
med delovanjem dovajanje količine vode in primerjanje vrednosti
z dovoljeno količino vode za dopolnjevanje. V primeru, da je
vrednost presežena, se dopolnjevanje prekine in sproži se alarm.

NIZKOTLAČNO UPLINJEVANJE

TEHNIČNI PODATKI:

“Brez nezaželjenega zraka v sistemu” je bila zadana naloga, ki je
pogojevala razvoj avtomata za nizkotlačno uplinjevanje. Osnova za
učinkovite rešitve problema so bile fizikalne možnosti, ki temeljijo
na termičnem uplinjevanju in tlačnem sproščanju, kot tudi na
spoznanjih uporabe moderne mikroprocesorske upravljalne
elektronike.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

najvišji/najnižji delovni tlak: 5/1 bar,
najvišji obratovalni tlak: 10 bar,
najvišja obratovalna temperatura dvižnega voda: 90 °C ,
najvišja obratovalna temperatura povratnega voda: 70 °C
električni priklop: 230 VAC/50 Hz/1,0 kW/3,9 A

Boštjan Bedekovič, univ. dipl. ging. inž., prodajni inženir

Elko-mat odplinjevalni avtomat ne prevzema samo funkcije
običajnega odzračevanja sistema; odločilni napredek je v
dodatni funkciji fizikalnega nizkotlačnega uplinjevanja - to je
v kontinuiranem izločevanju vezanega kisika iz ogrevalne ali
hladilne naprave, pri čemer sta delež kisika in možnost korozije
znatno zmanjšana.
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Nagrada za najboljše
Seltronove kupce leta 2008
POJDITE Z NAMI NA IZLET
V BUDIMPEŠTO IN PREKMURJE
V mesecu novembru smo našim najboljšim kupcem poslali dopis
v zvezi z nagrado, ki jo bodo deležni za dosežen rezultat ob koncu
leta. Najbrž se vsi strinjate, da je nagrada ne glede na njeno obliko
in vsebino velika motivacija. Da vam nov zagon za še uspešnejše
delo. Za naše najboljše kupce leta 2008 smo tudi v letošnjem letu
izbrali prav posebno nagrado. Odločili pa smo se, da nagradimo
zraven naših TOP KUPCEV tudi NAJHITREJE RASTOČE
KUPCE. Nagradi sta različni, vendar obe skrbno izbrani.
Verjamemo, da bosta upravičili vaša pričakovanja.

NAGRADA ZA TOP KUPCE:
DVODNEVNI IZLET PO BUDIMPEŠTI,
TERMIN: 21. IN 22. FEBRUAR 2009
Prvi dan si bomo ogledali konjeniški park Lazar Lovaspark
35 km iz Budimpešte, pod hribčki Gödöllö. Za posestvo skrbita
brata Vilmos in Zoltan Lazar, večkratna svetovna prvaka v konjskih
dirkah s kočijami.
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Po okrepčanju z domačim
žganjem in pogačo, sledi predstava
znamenitih madžarskih konjev.
Kosili bomo v restavraciji na
posestvu, kjer nas bo zabavala
skupina s cigansko glasbo. Po
kosilu sledi ogled konjušnice, v
kateri je skoraj 70 lipicancev. Sledi
vožnja do Budimpešte. Tukaj
si bomo s Citadelle privoščili
najlepši panoramski pogled na
Budimpešto in reko Donavo.
Naprej se bomo podali še v
spoznavanje ostalih znamenitosti
madžarske prestolnice in se
sprehodili do znamenitega
Parlamenta. Večerjali bomo
v izbrani čardi s folklornim
programom in cigansko glasbo. Prespali pa bomo v hotelu
Flamenco , ki leži v čudovitem zelenem parku z jezercem.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpravili do arterije Budimpešteulice Vaci. Pokukali bomo tudi v Stefanovo cerkev, nato pa se
odpeljali proti 40 km oddaljenemu Višegradu in se za nekaj časa
vrnili v srednji vek. Ogledali si bomo uprizoritev pravega viteškega

 02 671 96 00 I www.seltron.si I  info@seltron.si

SELTRON novice
NAGRADA ZA NAJHITREJE RASTOČE
KUPCE: ENODNEVNI IZLET PO
PREKMURJU IN PRLEKIJI, 14.03.2009

dvoboja. Ob zvoku fanfar se bomo odpravili v restavracijo
Renaissance, kjer nas bodo po srednjeveško postregli v duhu
tedanjega časa oblečeni natakarji. Tudi hrana bo imela pridih
srednjega veka. Popoldan se bomo poslovili od Budimpešte.
Domov bomo prispeli v poznih večernih urah.

Izlet bomo začeli z jutranjo vožnjo do Bogojine in bogojinske
cerkve, kjer je naš največji arhitekt Plečnik mojstrsko dokazal,
kako je mogoče staro povezati z modernim. Nadaljevali bomo do
bližnjih Filovcev, kjer nam bo lončarski mojster Bojnec prikazal
staro lončarsko obrt. Pokukali bomo tudi v tipično prekmursko
bajto. Po vožnji do Puconcev bomo v znani prekmurski
gostilni Lovenjak imeli pravo prekmursko kosilo. Okrepčani
se bomo podali preko Mure do Veržeja, edinega še delujočega
plavajočega mlina na Muri pri nas. Pri Babičevih bomo lahko
kupili sveže mleto moko. Sledi pot v Prlekijo, skorajda pravljično
pokrajino, deželo ljudi prijaznega nasmeha in dobrega vina. Pri
vinogradništvu Malek bomo poizkusili 4 vrste vina. Za lažje
poizkušanje nam bodo postregli s kruhom in sirom. Nato se bomo
zapeljali v Jeruzalem. Kraj je dobil ime po sliki Žalostne matere
božje, ki so jo križarji prinesli s seboj iz Svete dežele - Izraela. Sledi
voden ogled poznobaročne cerkvice Žalostne matere božje, ki so
jo zgradili leta 1.652. Lokalni vodnik nas bo seznanil z zanimivo
zgodovino cerkve. V bližnjem gostišču Vinski hram, v nekdanji
Fürstovi graščini, stari več kot 300 let, s prijazno kuhinjo in
izgledom bodo za vas pripravili prleške dobrote. Ne boste lačni.
Sledi vračanje domov.
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OBRAZEC ZA NAROČILO PROSPEKTOV POŠLJITE NA FAKS: 02 671 96 66
▶▶ Regulatorji
ogrevanja


▶▶ Ogrevanje na
plin in sonce


▶▶ Kamini
Jolly-Mec
ANG


▶▶ Kombinacija:
elektrika in
sonce


▶▶ Systemwart


▶▶ Gorilniki
Herrmann
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▶▶ Ogrevanje
na lesno
biomaso in
sonce

▶▶ Solarni
sistemi





▶▶ Ogrevanje na
elektriko in
sonce

▶▶ Sistemske
rešitve
ogrevanja





▶▶ Oljni
kondenzacijski
kotel

▶▶ Pretočni
grelnik in
hranilnik





▶▶ Nov pristop
k talnemu in
radiatorskemu
ogrevanju

▶▶ Talno
ogrevanje za
industrijo





▶▶ Modularni
EAC sistem

▶▶ Modularno
raztezno
postrojenje





▶▶ OEG
katalog

▶▶ Cenik





IME IN PRIIMEK:

TELEFON:

PODJETJE:

GSM:

NASLOV:

FAKS:

P.ŠT. IN KRAJ:

E-POŠTA:

▶▶ Ogrevanje na
olje in sonce


▶▶ Kamini
Jolly-Mec SLO


▶▶ Kombinacija:
plin in sonce


▶▶ Plinski
kondenzac.
kotel in talno
ogrevanje


▶▶ Raztezn
posode


▶▶ Priročnik za
projektante
in monterje



