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Povpraševanje po sončnih kolektorjih iz leta v leto narašča.
V Italiji in na Nizozemskem so se potrebe povečale kar
za 30 %, medtem ko se je na irskem trgu povpraševanje
kar potrojilo. V Sloveniji smo po podatkih iz leta 2007
zabeležili 74 % porast v primerjavi z letom prej.
Jasno je, da je alternativno ogrevanje s sončnimi kolektorji
vedno bolj ekonomično, kar potrjujejo tudi načrti evropske
unije in posameznih držav članic, ki poizkušajo z aktivno
politiko finančnih spodbud pospeševati vgradnjo le-teh.
 Podatki po ESTIF-u za leto 2007

evroPski sončni dnevi:
15 – 16. maj

Ali se še spomnite občutka ob prekinitvi dostave plina
Belorusije Evropskim državam v začetku letošnjega leta?
Prav gotovo vas medijska napetost ni pustila hladne.
Nihanja cen goriv na tržišču so postala stalnica in ljudje
se vse bolj zavedamo pomena zanesljive alternative
fosilnim gorivom. Zadnjih nekaj let je postalo jasno, da je
glavna protiutež okolju neprijaznim sistemom ogrevanja
izkoriščanje sončne energije.

uPoraba sončnih kolektorjev:
statistika za leto 2007

Evropski sončni dnevi so vseevropska sončna kampanja,
katere namen je povečanje javne osveščenosti o sončni
energiji, njenih možnostih uporabe in koristi za okolje.
Posamezne kampanje kot so »Woche der Sonne«, v Nemčiji,
» Tag der Sonne« v Avstriji in »Journess de Solaire« v Franciji,
so združene pod skupnim imenom Evropski sončni dnevi.
Potreba po izrabi sončne energije hitro raste. Vse splošno
zavedanje tega pa poizkušajo posamezne države še
dodatno podkrepiti in za dan ali dva tako »sončni dan«
postane »družbeno gibanje« aktivno po celotni državi.
Evropske sončne dni smo letos praznovali 15. in 16. maja.
Istočasno je bilo organiziranih preko 4.000 dogodkov v
državah članicah EU in Švici.
Prvi dan sonca so praznovali leta 2002 v Avstriji. Kmalu se je
ideja razširila v Švico in Nemčijo. V Nemčiji sedaj sončne dni
praznujejo kar cel teden.

Skupna površina vgrajenih kolektorjev v EU je ob koncu
leta 2007 dosegla kar 22 milijonov m2.
Študija organizacije ESTIF (European Solar Thermal Industry
Federation) je pokazala, da evropski potencial termičnih
solarnih naprav dosega 1,4 milijarde m2 kolektorske
površine, s čem bi lahko pokrili kar 6 % energijskih
potreb Evropske unije.

Sončni dan postaja del Evrope - na čelu z Belgijo, Italijo,
Francijo, Nizozemsko, Portugalsko, Španijo in Slovenijo.
Druge države se postopoma priključujejo. Evropski
sončni dnevi združujejo pomembna evropska podjetja in
organizacije iz področij izkoriščanja sončnih virov.
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Naš prispevek k pove-anju
uporabe obnovljivih virov

SOLO CLASIC
sistem

kako brezPlačno do sončnih
kolektorjev?
V podjetju Seltron smo se v skladu z našim poslanstvom
odločili, da tudi mi prispevamo svoj delež k povečanju
uporabe obnovljivih virov energije in zmanjšanju
toplogrednih plinov. V ta namen smo se odločili prvim
300 kupcem naših solarnih setov SOLO podariti finančno
spodbudo v znesku od 110 do 200 € za vsak sončni
kolektor, ki ga vsebuje set.
To pa še ni vse. Kupcem pomagamo tudi pri pridobivanju
državne subvencije. Za njih ustrezno izpolnimo in
pripravimo vso za to potrebno dokumentacijo. Na ta način
kupcem prihranimo čas, ki bi ga sicer porabili, če bi vloge
izpolnjevali in dopolnjevali z ustrezno dokumentacijo sami.
V akcijo finančnih spodbud smo vključili tri solarne sete
SOLO iz naše ponudbe:
▶ SOLO CLASIC sistem,
▶ SOLO VAC sistem,
▶ SOLO PLUS sistem.

izkoristite edinstveno
Priložnost!
Prvih 300 kupcev, ki se bo odločilo za naložbo v enega
od navedenih solarnih setov SOLO, bo ob naložbi:
▶ v SOLO CLASIC sistem dobilo sončne kolektorje
brezplačno,
▶ v SOLO VAC in SOLO PLUS sistem dobilo sončne
kolektorje za 70 % ceneje.
Zraven omenjene izredne ugodnosti ob naložbi
v solarni set SOLO nudimo prvim 300 kupcem še
dodatno ugodnost v obliki brezplačne dostave
materiala na objekt.

skuPaj smo usPešnejši
Pri organiziranju akcije smo k sodelovanju povabili tudi
monterje in trgovce. Priložnost ugodne naložbe v solarni
sistem je za investitorja res izjemna, zato jo lahko ponudite
tudi vašim strankam. Za dodatne informacije nas pokličite
na tel.: 02 671 96 00.

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ploskovni kolektorji ALOSUN,
Grelnik sanitarne vode,
Solarni set,
Raztezna posoda,
Montažni set,
Odzračevalni lonček,
Diferenčni regulator s tipali,
Glikol.

SOLO VAC
sistem
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Vakuumski kolektorji VTN,
Grelnik sanitarne vode,
Solarni set,
Raztezna posoda,
Montažni set,
Odzračevalni lonček,
Diferenčni regulator s tipali,
Tyfocor.

SOLO PLUS
sistem
▶ Ploskovni kolektorji
SOLARIS,
▶ Grelnik sanitarne vode,
▶ Regulacijski set RPS3,
▶ Merilec pretoka,
▶ Povezovalne cevi,
▶ Strešni nosilci,
▶ Montažni material.
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novi diferenčni regulatorji
sgc13, sgc24 in sgc35

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

V nove regulatorje SGC smo vgradili bogate izkušnje naših
strokovnjakov na področju regulacije solarnih in ogrevalnih
sistemov ter vse sodobne trende na tem področju.
Diferenčni regulatorji SGC sodijo v tretjo generacijo (3G)
Seltron proizvodov.

diferenčne regulatorje sgc
odlikuje:

NOVO

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

prijaznost do uporabnika,
velik in osvetljen grafični displej,
bogat nabor funkcij,
sodoben dizajn,
enostavna in hitra montaža,
nastavitev za delovanje v samo 2 korakih,
PWM modulacija obtočne črpalke,
priložena temperaturna tipala,
velik nabor pred nastavljenih hidravličnih shem,
pomoč preko tipke “Help”…

Novi diferenčni regulatorji SGC bodo dobavljivi v
mesecu juniju 2009.

nastavitev v 2 korakih:
Prav gotovo se strinjate, da diferenčni regulatorji niso več
le naprave, ki skrbijo za vklop in izklop obtočne črpalke
za izrabo solarne energije. Danes se od njih zahteva
mnogo več. Predvsem se zahteva maksimalna izraba
razpoložljive solarne energije in univerzalna uporaba.
To zmorejo le sodobni diferenčni regulatorji, ki krmilijo
moč delovanja obtočne črpalke in tako odvzemajo vso
razpoložljivo solarno energijo ter nudijo širok izbor
hidravličnih rešitev.

 KORAK 1: Nastavitev jezika

ostale značilnosti:
▶
▶
▶
▶
▶

sodoben dizajn,
velik in osvetljen grafični prikazovalnik,
enostavna montaža in upravljanje,
ugodna cena,
strokovno svetovanje in pomoč.

Vse to in še mnogo več Vam nudimo z NOVIMI
diferenčnimi regulatorji SGC.

 KORAK 2: Nastavitev hidravlične sheme
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namen uPorabe:
▶ uravnavanje solarnih sistemov in številnih kombinacij z
drugimi viri energije ter hranilniki toplote,
▶ možna uporabo v raznovrstnih sistemih ogrevanja, kar
omogoča zasnova na univerzalni platformi in sodobni
tehnologiji.

Prednosti:
▶ enostavna nastavitev delovanja z izbiro želene
hidravlične sheme,
▶ velik in osvetljen grafični displej,
▶ prikaz hidravlične sheme, izmerjenih temperatur in
stanja izhodov na displeju,
▶ več jezična podpora,

SELTRON novice
▶ funkcije za takojšnje ogrevanje sanitarne vode in
počitniški program,
▶ vgrajenih več grafično nastavljivih časovnih programov
(SGC24 in SGC35),
▶ antilegonarska funkcija (SGC24 in SGC35),
▶ možnost dodatne prilagoditve delovanja s številnimi
uporabniškimi in servisnimi parametri,
▶ možnost prostega programiranja želene funkcije
delovanja za prosti relejni izhod (SGC24 in SGC35),
▶ merjenje pridobljene energije v kWh,
▶ PWM modulacija delovanja obtočne črpalke,
▶ periodični zagon črpalk in preklopnih ventilov v
neaktivnem obdobju,
▶ zaščita sončnih kolektorjev in grelnika sanitarne vode
pred pregrevanjem in zamrzovanjem,
▶ enostavna montaža in priključevanje,
▶ možnost montaže na zid ali DIN letev.

standardna dobava vsebuje:

Omogoča
15 hidravličnih
shem

SGC24

Omogoča
38 hidravličnih
shem

SGC24

Diferenčni regulator SGC13 z vgrajeno PWM
modulacijo moči obtočne črpalke

135,00 €

2 x temperaturno tipalo TF/Pt 1000
Diferenčni regulator SGC24 z vgrajeno PWM
modulacijo moči obtočne črpalke

174,00 €

3 x temperaturno tipalo TF/Pt 1000
Diferenčni regulator SGC35 z vgrajeno
PWM modulacijo moči dveh obtočnih črpalk

Cene ne zajemajo DDV.

Omogoča
4 hidravlične
sheme

SGC13

225,00 €

4 x temperaturno tipalo TF/Pt 1000

razlaga označevanja:
SGC

1

3

Oznaka
izdelka

1 x mehanski rele

možnost priklopa
3 tipal

SGC
Oznaka
izdelka

SGC
Oznaka
izdelka

2

4

1 x mehanski rele možnost priklopa
1 x elektronski rele
4 tipal

3

5

1 x mehanski rele možnost priklopa
2 x elektronski rele
5 tipal

POKLIČITE NAS!
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel.: 02 671 96 00.

OBIŠČITE NAŠ FORUM!
Vaša vprašanja lahko zastavite tudi na
forumu naše spletne strani www.seltron.si
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Seltron hidravli-ni
hitromontaŽni seti
V sodobnem času se tlorisne površine objektov
zmanjšujejo, kar se najbolj pozna na velikosti sodobnih
kurilnic. Montažerji strmijo k hitri in enostavni montaži,
zato je zmanjševanje velikosti komponent in integracija
v en proizvod vodilo pri konstrukciji novih ogrevalnih
elementov. V Seltronu smo šli v korak s temi zahtevami,
zato smo trgu ponudili nov proizvod, ki združuje
hidravlični hitromontažni set z integriranim motorjem
ali regulatorjem.

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

tehnični Podatki:
▶ dimenzije (Š x V x G): 250 x 380 x 190 mm,
▶ velikost priključkov 1'' NN,
▶ priporočen ∆T = 20 K, moč do 28 kW in pretok
do 1.200 l/h,
▶ kv vrednost 5,0,
▶ medosna razdalja priključkov znaša 125 mm,
▶ neposredno nameščanje na Seltron razdelilce,
▶ maksimalna višinska razlika ∆H = 6 m,
▶ maksimalna trajna temperatura znaša 110 °C,
▶ tlak PN 10.

komPonente seta:
cevne povezave 1'',
3-potni ali 4-potni mešalni ventil z motor. pog. AVC05,
obtočna črpalka, velikost priključkov 1'', dolžina 180mm,
dva kroglična ventila DN20 s termometrom,
nepovratna loputa z možnostjo ročnega odpiranja,
by-pass ventil za uravnovešanje ogrevalnega sistema,
toplotna izolacija EPP kompaktne izvedbe,
tesnila za tesnjenje seta.

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ogrevalni set z motornim
pogonom AVC

Ogrevalni set z
regulatorjem ogrevanja
PROMATIC CMP25

Ogrevalni seti z motornim pogonom AVC05 so na voljo v
izvedbah s 3-potnimi ali 4-potnimi ventili in ustreznim
motornim pogonom. V povezavi s Seltron vremensko
vodenimi regulatorji Promatic ali sobnimi termostati ST
ustvarimo celovito rešitev reguliranja ogrevalnega sistema.

Ogrevalni set z regulatorjem PROMATIC CMP25 je prav
tako na voljo s 3-potnimi ali 4-potnimi ventili. V praksi so
najpogostejše izvedbe s 3-potnimi ventili. Na ta način lahko
ustvarimo niz mešalnih ogrevalnih vej.

Prednosti:

NOVO

tovarniško sestavljen in preizkušen hitromontažni set,
integriran motor ali regulator in obtočna črpalka,
integrirani termometri s krogelnimi ventili,
vse komponente so nameščene v EPP izolacijo,
z odstranitvijo izolacije je omogočen enostaven dostop
do vseh komponent,
▶ nameščanje seta na steno ali razdelilec.
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▶ dimenzije (Š x V x G): 250 x 380 x 190mm,
▶ velikost priključkov 1'' NN,
▶ priporočen ∆T = 20 K, moč do 28 kW in pretok
do 1.200 l/h,
▶ kv vrednost 5,0,
▶ medosna razdalja priključkov znaša 125 mm
▶ neposredno nameščanje na Seltron razdelilce,
▶ maksimalna višinska razlika ∆H = 6 m,
▶ maksimalna trajna temperatura znaša 110 °C,
▶ tlak PN 10.

Solarni set z diferen-nim
regulatorjem SGC
NOVO

tehnični Podatki:

komPonente seta:
▶ cevne povezave 1'',
▶ 3-potni ali 4-potni mešalni ventil,
▶ vremensko voden regulator PROMATIC CMP25 z
motornim pogonom za 3-potni ali 4-potni mešalni ventil
in naležno temperaturno tipalo VF/Pt,
▶ obtočna črpalka, velikost priključkov 1'', dolžina 180 mm,
▶ dva kroglična ventila DN20 s termometrom,
▶ nepovratna loputa z možnostjo ročnega odpiranja,
▶ by-pass ventil za uravnovešanje ogrevalnega sistema,
▶ toplotna izolacija EPP kompaktne izvedbe,
▶ tesnila za tesnjenje seta.

PROMATIC CMP25

Shema 360

Shema 360b

Shema 360c

Dvosmerni solarni seti z obtočno črpalko in diferenčnim
regulatorjem SGC so tovarniško sestavljeni in preizkušeni.
S kompletom za montažo na steno zagotavljajo hitro
montažo in zmanjšanje toplotnih izgub.

tehnični Podatki:
▶ dimenzije (Š x V x G): 308 x 434 x 169 mm,
▶ velikost priključkov Cu 22 mm; omogočajo neposredno
priključitev na bakrene povezave,
▶ medosna razdalja priključkov znaša 125 mm,
▶ maksimalna trajna temperatura znaša 120 °C,
kratkotrajno 160 °C,
▶ tlak PN 10,
▶ varnostni ventil 6 bar,
▶ manometer 10 bar.

SGC

komPonente seta:
Shema 211

Shema 232

Shema 239

Shema 241

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

merilnik in regulator pretoka 2-12 l/min,
črpalka 25/60, velikost priključkov 1'', dolžina 180 mm,
kroglični ventil DN 20 s termometrom (povratni vod),
varnostni ventil 6 bar,
manometer fi 63 mm od 0-10 bar
priklop za ekspanzijsko posodo,
tesnila za tesnjenje seta,
spojke za vijačno spojitev na bakrene cevi Cu 22 mm,
polnilni pipi za polnjenje in praznjenje sistema z
avtomatsko solarno postajo.

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

z roko v roki:
toPlotna črPalka +
solarni sistem

ogrevanje s soncem in zrakom

NOVO

Manjši vložek ob večjem izkoristku
Ogrevalni sistem HPSU omogoča, da lahko v konicah
pretvorimo 80 % solarne energije v uporabno toploto.
Takšen izkoristek zagotavljajo ROTEX ploščati kolektorji v
povezavi s 500 litrskim hranilnikom toplote. Kadar solarni
sistem ne more zadostiti vsem energetskim potrebam
objekta, ga idealno dopolni toplotna črpalka zrak/voda.
Sezonski koeficient učinkovitosti - SCOP
Sezonski koeficient učinkovitosti (SCOP) je definiran kot
razmerje med pridobljeno energijo glede na vloženo
pomožno energijo v enem letu. Višji kot je koeficient, boljši
je izkoristek toplotne črpalke. ROTEX toplotna črpalka v
povezavi s solarnim sistemom dosega koeficient vse do
vrednosti 4. To pomeni, da brezplačno pridobite štirikrat več
energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, kot
pa vložite pomožne energije.
 Vaš začetek v dobo ogrevanja z obnovljivimi viri

Praktično nePremagljivo:
toPlotna črPalka +
solarni sistem

neomejen vir energije
nePosredno Pred vašimi vrati

značilnosti:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

energetsko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda,
uporaba brezplačne energije okolja iz sonca in zraka,
za ogrevanje in hlajenje,
ni dragih izkopov in vrtin,
neposredna kombinacija s solarno energijo,
kompaktno in tiho,
optimalna higiena sanitarne vode,
izraba obnovljivih energij do 80 %.

V spodaj predstavljenem primeru se energija deli na:
▶ Solarna energija ~ 20 %
▶ Toplotna črpalka ~ 55 %
▶ Pomožna energija ~ 25 %
SCOP = 4,0
3000
2500
2000
kWh

Sonce in zrak sta naša naravna dobavitelja energije. Če
za ogrevanje hiše uporabite energijo iz zraka in sonca, je ta
energija povsem zastonj in v neomejenih količinah.
S kombinacijo toplotne črpalke in solarnega sistema boste z
naravnimi viri zagotovili pokrivanje skoraj vseh energetskih
potreb vaše hiše, skupaj s pripravo tople sanitarne vode.
V ROTEX-u so razvili povsem nov model ogrevalnega
sistema HeatPumpSolarUnit (HPSU), ki na inovativen
način združuje toplotno črpalko zrak/voda s solarnim
sistemom.

1500
1000
500
Jan

Feb Mar Apr Maj

 Diagram prikazuje
mesečno porabo
povprečne
enodružinske hiše

Jun

Jul

Avg Sep Okt Nov Dec

 - izraba sončne energije
za pripravo tople sanitarne
vode in ogrevanje
 - toplotna črpalka
 - pomožna energija
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vsestranska uPoraba in
enostavna montaža
ROTEX HeatPumpSolarUnit sestavlja:
▶ zunanja enota,
▶ notranja enota,
▶ hranilnik HybridCube®.

zunanja enota

Zunanja enota odvzema toploto okoliškega zraka, ki
jo preko ogrevalnega medija oddaja notranji enoti.
Kompaktno zunanjo enoto lahko neopazno namestimo na
fasadah novogradenj ali obstoječih stavbah.

hranilnik hYbridcube ®

notranja enota

Notranja enota se nahaja v notranjosti hiše. Njena
poglavitna naloga je prenos pridobljene toplote na
ogrevalni sistem s pripravo tople sanitarne vode.
Notranjo enoto lahko namestimo v istem prostoru skupaj
s hranilnikom toplote. Poseben tehnični prostor ali
kotlovnica sta odveč in ju ne potrebujte. Hkrati se
izognete dragim vrtinam ali izkopom. Vaš vrt bo ostal
povsem nedotaknjen.

Hranilnik HybridCube® je srce HPSU sistema. Shranjuje
pridobljeno toploto in jo ob zahtevanem času preda na
ogrevalni sistem. Za HPSU smo razvili poseben hranilnik
HybridCube®, ki ima vse značilnosti hranilnika Sanicube®.
HybridCube® je hranilnik iz umetne mase in je kombinacija
hranilnika toplote in bojlerja, ki deluje po pretočnem
principu. Toplotni izmenjevalniki so iz nerjavnega
narebrenega jekla, ki pridobljeno toploto posebej dobro
prevzemajo. Voda v hranilniku je izrazito temperaturno
razslojena, kar omogoča maksimalni izkoristek akumulirane
toplote.

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

HRANILNIK SPS
z izolacijo

NOVO
NOVO

Hranilniki toplote SPS in SPS-S so razviti kot večnamenski
hranilniki za ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode. Na hranilnik toplote je moč priključiti več različnih
virov ogrevanja. Odlikuje jih razslojevanje vode, kar
omogoča hkratno delovanje toplotnih virov brez posebne
regulacije.

▶ izvedbe: 800 l, 1.000 l, 1.500 l,
2.200 l, 2.500 l,
▶ vgrajen SLS® sistem razslojevanja,
▶ najvišja delovna temp. 95 °C,
▶ 2 leti garancije.

Za predstavitev smo izbrali štiri najbolj iskane tipe
hranilnikov toplote:
▶ hranilnik toplote SPS - volumna od 500 do 5.000 litrov,
▶ hranilnik toplote SPS-S - s solarnim toplotnim
izmenjevalcem od 500 do 5.000 litrov,
▶ kombiniran hranilnik toplote KOMBI SOLAR s
potopljenim grelnikom sanitarne vode 650, 800 in 1.000
litrov skupne prostornine in
▶ ECO HIGIENIK s pretočnim grelnikom sanitarne vode
skupne prostornine 800 in 1.000 litrov.

SPS 1.000 l
Cena brez DDV:
825,00 €

HRANILNIK SPS
prikljucki

Vsi hranilniki toplote imajo možnost izrabe solarne
energije. Pri modelih KOMBI SOLAR in ECO HIGIENIK je
solarni toplotni izmenjevalec že integriran, pri hranilniku
SPS pa sta možni izvedbi z ali brez izmenjevalca.

toPlotno razslojevanje
hranilnika
Hranilnik toplote SPS ima vgrajen termo-hidravlični
sistem razslojevanja vode na vrhu hranilnika in na
njegovem spodnjem delu. Postopek dovajanja ogrete vode
v različne cone hranilnika je temeljni princip, na katerem
so zasnovani sodobni hranilniki toplote. Hranilnik lahko
ogrevamo z različnimi viri.

revolucija v tehniki
hranilnikov
Nov sistem razslojevanja SLS®

SLS® sistem razslojevanja zagotavlja, da se voda, ki prihaja
v hranilnik razporedi v temperaturno cono, ki ustreza
njeni temperaturi. Princip razslojevanja vode se izvrši brez
mešanja vode v hranilniku. Izgube so pri tem načinu
delovanja hranilnika bistveno manjše kot pri klasičnih
hranilnikih.

E1
V1
V2
F1-4
EHP
SV
SR
R1
R2

Odzračnik 6/4'' NN
Dvižni vod kotel ali ogrevanje 6/4'' NN
Dvižni vod ogrevanje ali kotel 6/4'' NN
Tulka za tipalo 1/2'' NN
Električni grelec 6/4'' NN
Dvižni vod solarnega sistema (model SPS-S) 1'' NN
Povratni vod solarnega sistema (model SPS-S) 1'' NN
Povratni vod kotel ali ogrevanje 6/4'' NN
Povratni vod ogrevanje ali kotel 6/4'' NN
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Izkoristite brezpla-no
son-no energijo

HRANILNIK
KOMBI SOLAR
priklju-ki

KOMBI SOLAR je hranilnik toplote z integriranim 150
ali 250 litrskim grelnikom za sanitarno vodo. Hranilnik
ima dodatno razvit sistem posode v posodi, kjer preko
posebnih pretočnih kanalov predgreva hladno sanitarno
vodo, ki se nahaja v spodnjem delu grelnika. Tak sistem
zagotavlja dobro temperaturno razslojenost hranilnika
toplote.

NOVO
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Na hranilnik toplote lahko priključimo več toplotnih
virov, kot so kotel na trdo kurivo, oljni, plinski kotel in
solarni sistem. S 5 do 6 sončnimi kolektorji in 1.000 litrskim
hranilnikom toplote lahko v enodružinski hiši z dobro
toplotno izolacijo zagotovimo tudi do 30 % potrebo po
toplotni energiji.
Hranilnik toplote KOMBI SOLAR je dvojno emajliran in ima
vgrajeno magnezijevo anodo, kar je pogoj za izvrstno
zaščito hranilnika pred korozijo. Glavni problem, ki se
pojavlja pri hranilnikih s potopljenim bojlerjem je ta, da
pogosto nastajajo težave s tlakom. Predvsem v primeru,
ko sistem ni pravilno napolnjen, kar lahko privede do
poškodbe hranilnika.
Hranilnik KOMBI SOLAR ima med stenami potopljenega
bojlerja vgrajen valjanec, ki preprečuje poškodbe
bojlerja, ob enem pa poveča njegovo površino in s tem
izboljša prenos toplote.

HRANILNIK
KOMBI SOLAR
s potopljenim
bojlerjem
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

1
2
3
4
5
6
7
8

9-12
14-15
13
16
17
18
19
20
21
22

Dvižni vod kotel na trda kuriva 1'' NN
Dvižni vod oljni ali plinski kotel 1'' NN
Dvižni vod ogrevanje 1'' NN
Električni grelec 6/4'' NN, maksimalno 6 kW
Povratni vod ogrevanje 1'' NN
Povratni vod oljni ali plinski kotel 1'' NN
Prosto 1'' NN
Povratni vod kotel na trda kuriva 1'' NN
Tulka za tipalo 1/2'' NN
Dvižni vod solarnega sistema 1'' NN
Povratni vod solarnega sistema 1'' NN
Hladna sanitarna voda 1'' ZN
Cirkulacija 1'' ZN
Topla sanitarna voda 1'' ZN
Odzračnik 1/2'' NN
Anoda
Sonda

enostavna montaža,
vsestranska uporaba,
odlično razslojevanje,
posebna PU izolacija (možno sneti),
hranilnik je izdelan iz visoko legirane kotlovne pločevine j235SR,
velika površina solarnega toplotnega izmenjevalnika 3,0 m2 pri 1.000 litrski izvedbi,
2 leti garancije.

KOMBI SOLAR 1.000 l
Cena brez DDV:
1.790,00 €
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Univerzalna ogrevalna
centrala

HRANILNIK ECO
priklju-ki

NOVO

Hranilnik toplote ECO HIGIENIK ima dve osnovni
funkciji. Prva je zagotavljanje dovolj sveže higiensko
neoporečne na pravilno temperaturo segrete
sanitarne vode. Druga funkcija je hramba toplote iz
različnih virov ogrevanja.
Pri ogrevanju hranilnika toplote lahko uporabimo
kombinacijo več virov energije, kot so solarni sistemi, oljni
in plinski kotli, kotli na lesno biomaso, toplotne črpalke.
Kot porabnike toplote pa lahko na higienik in hranilnik ECO
priključimo talno in radiatorsko ogrevanje.
Kljub več funkcijam hranilnika ostaja njegovo reguliranje
enostavno. Vsi priključki so načrtovani tako, da viri in
porabniki delujejo hkrati, neodvisno drug od drugega.
Vgrajena nerjavna narebrena cev za segrevanje
sanitarne vode je dimenzionirana tako, da zagotavlja
dovolj tople vode tako v konicah, kot tudi ob dolgotrajni
kontinuirani rabi tople sanitarne vode.
V hranilnikih toplote ECO so združene vse prednosti
hranilnika toplote s prednostmi pretočnega segrevanja
sanitarne vode.

HRANILNIK ECO
s preto-nim
bojlerjem
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Odzračnik 1/2'' NN
Topla sanitarna voda 1'' ZN
Dvižni vod kotel na trda kuriva 6/4'' NN
Dvižni vod oljni ali plinski kotel 6/4'' NN
Dvižni vod ogrevanja OK1 in OK2 6/4'' NN
Električni grelec 6/4'' NN, maksimalno 6 kW
Povratni vod ogrevanje OK1 6/4'' NN
Povratni vod oljni ali plinski kotel 6/4'' NN
Povratni vod ogrevanje OK2 - talno ogrevanje
6/4'' NN
Prosto 6/4'' NN
Hladna sanitarna voda 1'' ZN
Povratni vod kotel na trda kuriva 6/4'' NN
Dvižni vod solarnega sistema 3/4'' NN
Povratni vod solarnega sistema 3/4'' NN

enostavna montaža,
vsestranska uporaba,
odlično razslojevanje,
posebna PU izolacija (možno sneti),
hranilnik je izdelan iz visoko legirane kotlovne pločevine j235SR,
velika površina solarnega toplotnega izmenjevalnika (2,8 m2 pri 1.000 litrski izvedbi),
zaščita proti legioneli,
narebren nerjaven izmenjevalnik sanitarne vode,
zagotovljena zadostna količina tople sanitarne vode za male in velike porabnike,
2 leti garancije.

HIGIENIK ECO 1.000 l
Cena brez DDV:
2.380,00 €
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Magra razdelilci srednjih in
velikih mo-i
dvokomorni sistem

SELTRON novice
Posebne izvedbe razdelilcev
MAGRA ima v svojem proizvodnem programu posebne
kotne izvedbe razdelilcev. Poleg tega proizvajajo
razdelilce z izvodi na dveh straneh, razdelilce s termičnim
ločevanjem in hidravlične kretnice.
Izvode razdelilca je moč speljati zgoraj,
spodaj ali celo ob strani.
Tip F - izvedba s termično ločenimi
komorami je posebej primerna za velike
temperaturne razlike med vodoma
(daljinsko ogrevanje ali kondenzacijska
tehnika).

 Največji in najmanjši razdelilec MAGRA

MAGRA razdelilce sestavljata dve komori. Komori dvižnega
in povratnega voda sta razporejeni ena nad drugo.
Patentirani C profili, natančnost izvedbe in visoka stabilnost
so zagotovilo za vrhunski izdelek. Izvodi dvižnega in
povratnega voda so razporejeni eden poleg drugega. Na ta
način se vrši enostavna montaža brez križanja cevi. Zmanjša
se dolžina cevi in količina vode v sistemu, kar dodatno
prispeva k energijski učinkovitosti.

Za montažo razdelilca izvedbe S
potrebujemo v kurilnici manj prostora za
vgradnjo, saj ta izvedba omogoča skrajšanje
njegove dolžine na polovico.
Kotna izvedba. Glede na prostorske
omejitve je MAGRA razdelilce možno
postaviti v kotni izvedbi ali v obliki črke U
ali v kakšni drugi obliki - po meri naročnika.
Prav tako je možna izvedba s priključki
zgoraj, spodaj ali ob strani.

razdelilci izdelani Po meri kuPca

Pribor razdelilcev

 Razdelilci pred izdobavo

Za srednje in velike moči od 120 do 7.200 kW se vsi razdelilci
izdelajo po meri in navodilih kupca. Na osnovi podatkov
o velikosti komor, števila priključkov in načina izvedbe
glavnih priključkov, vam pripravimo individualno rešitev za
razdelilce ogrevanja in razdelilce za pripravo sanitarne vode.

MAGRA izolacija je tovarniško izdelana in ustreza standardu
EnEV. Izdelana je iz trde poliuretanske pene z aluminijastim
okvirjem ali iz mineralne volne s pocinkanim jeklenim
okvirjem z zaklepom. Izolacija je izvedena iz dveh delov, kar
omogoča hitro sestavo.
Na izolaciji so izrezi za priključke, odprtini za odstranjevanje
umazanije in temperaturno tipalo.
Na voljo so po višini nastavljive konzole za montažo na tla
ali stenske konzole, ki zagotavljajo razdelilcu zanesljivo
podporo.

 Boštjan Bedekovič, univ. dipl. ging. inž., prodajni inženir
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Jolly-Mec kamini
tehnologija ogrevanja in
varčevanja
Pred davnimi časi je bil kamin; sedaj je to sistem ogrevanja.
Inženirji Jolly-Mec-a so z razvojem kaminov ohranili vse
prednosti ogrevanja na polena, dodane pa so sodobne
tehnologije. Ogrevalni sistemi so prilagojeni zahtevam
današnjega časa: izkoristek, ekonomičnost in skrb za okolje.
Temeljit razvoj je botroval k ekskluzivnemu dizajnu kamina.
Valovita površina
izmenjevalnika toplote
zaradi svoje specifične oblike
3 x poveča absorpcijsko
površino, kar močno izboljša
izkoristek.
Nadzorovano in podaljšano zgorevanje prav tako
poveča izkoristek, česar ne morejo prekositi niti sodobni
konkurenčni kombinirani kotli. Resnično popolno
zgorevanje ne zagotavlja samo visokih izkoristkov in
zmanjšanja obratovalnih stroškov, temveč tudi zagotavlja
emisije dimnih plinov daleč pod standardnimi vrednostmi.
Dodatno je bil razvit in patentiran Caldo Control samodejni mehanizem za optimalno zgorevanje polen v
skladu s toplotnimi potrebami, kar preprečuje pregrevanje
prostorov. Čas zgorevanja naloženih polen se tako podaljša,
zmanjša pa se število polnitev.

ne samo Polena

Kadar polena v
kaminu z dvema
energentoma
pogorijo, se ogrevanje
samodejno preklopi
na oskrbo z lesnimi
peleti ali plinom.
Na tak način
ogrevanje vaših
prostorov in priprava
tople sanitarne
vode nemoteno
obratuje, skladno z
nastavitvami, čeprav
vas ni doma.
Koncept kaminov z dvema viroma zagotavlja
neprekinjeno ogrevanje in to ne le z uporabo plina,
temveč tudi z uporabo lesnih peletov.
Lesne pelete dovajamo s pomočjo polža ali pnevmatskega
mehanizma. V sistem je možno integrirati zalogovnik za
lesne pelete v različnih velikostih. Zalogovnik lociramo stran
od kamina v klet ali kak drugi več namenski prostor, kjer
ni estetsko moteč, ob enem pa zagotavlja neprekinjeno
delovanje in ogrevanje.

energetska in stroškovna
Primerjava goriv
V današnjem času ni pomembna samo investicija v
ogrevalni sistem. Investitorji vse večji poudarek dajejo
obratovalnim stroškom, ki jih morajo plačevati tekom
let. Skupen strošek investicije in obratovanja določajo
ekonomičnost sistema.
V ta namen smo pripravili primerjavo obratovalnih
stroškov ogrevanja s fosilnimi gorivi (kurilno olje,
zemeljski plin in UNP) ter obnovljivimi viri energije
(polena in peleti). Ob predpostavki, da je energetska
vrednost polen:

PELETI

POLENA

PLIN

Inovacija Jolly-Mec ogrevanja z dvema energentoma je
sprožila revolucijo v tej branži: za ogrevanje ne uporabljamo
več le polen (z nizkimi vzdrževalnimi stroški), temveč tudi
plin (zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin) ter lesne
pelete in zato uporabniku ni več potrebno skrbeti za
nalaganje kuriva za ogrevanje.

LES
Smreka

kWh/kg
5,33

Bor
Bukev

5,30
5,32

kWh/prm*

1.271
1.481
1.784

 Kurilna vrednost polen pri relativni vlažnosti 20 %
* prm - je količina v 1 m3 zloženih polen dolžine 1 m
kar je ca 0,71 m3 okroglega lesa.
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 Tabela 1

KURIVO
UNP propan
ZP
olje
polena
peleti

ENERGETSKA
VREDNOST
6,95 kWh/l
9,5 kWh/m3
10,17 kWh/l
1.750 kWh/prm
4,9 kWh/kg

IZKORISTEK
KOTLA
93 %
93 %
90 %
83 %
93 %

IZKORISTEK
OGR. SISTEMA
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

PRIMARNA
TOPLOTA
15.121 kWh
15.121 kWh
15.625 kWh
16.943 kWh
15.121 kWh

LETNA
KOLIČINA
2.176 l
1.592 m3
1.537 l
9,69 prm
3.086 kg

 Tabela 2

KURIVO
UNP propan
ZP
olje
polena
peleti

IZRAČUN CENE MAJ 2009
STROŠEK NA
LETNI OBR.
RAZMERJE
ENOTO
STROŠKI
STROŠKOV
0,5695 €/l
1.239 €
48 %
0,6970 €/m3
1.110 €
33 %
0,544 €/l
836 €
referenca
75 €/prm
727 €
-13 %
0,2353 €/kg
726 €
-13 %

IZRAČUN CENE OKTOBER 2008
LETNI OBR.
STROŠEK NA
RAZMERJE
STROŠKI
ENOTO
STROŠKOV
1.210 €
0,5563 €/l
-9 %
1.104 €
0,6934 €/m3
-17 %
1.329 €
0,865 €/l
referenca
727 €
75 €/prm
-45 %
726 €
0,2353 €/kg
-45 %

 Tabela 1 prikazuje izračun potreb po primarni energiji

 Tabela 2 prikazuje analizo letnih obratovalnih stroškov

ogrevanja za enodružinsko hišo velikosti 150 m2.
Toplotne potrebe stavbe so 50 W/m2 ali 75 kWh/m2 letno.
Za opisan primer znašajo toplotne potrebe 11.250 kWh.
K temu je potrebno upoštevati izkoristek kotla in izkoristek
ogrevalnega sistema. Izračunan podatek predstavlja
potrebo po primarni toploti. Glede na energetsko vrednost
na enoto lahko izračunamo predvideno letno količino kuriva
za ogrevanje. Pri oceni izkoristka je potrebno upoštevati, da
ima vsaka vrsta lesa drugačno zgorevalno moč.
Hkrati na izkoristek zgorevanja vpliva vsebnost vlage v lesu.
Za ogrevanje z lesom je v analizo zajeta bukev s vsebnostjo
vlage 20-30 %, pri peletih pa znaša 12-15 %.

ogrevanja. V analizo so zajete povprečne prodajne cene z
DDV na slovenskem trgu za vsak energent posebej v dveh
časovnih obdobjih (trenutno stanje - maj 2009 in oktober
2008). Cene obnovljivih virov energije so nespremenjene,
majhna nihanja so opazna pri zemeljskem plinu in UNP.
Največje spremembe pa so opazne pri kurilnem olju, ki je
bilo še oktobra za 59 % dražje kot je sedaj, kar pomeni, da je
ogrevanje na polena in pelete takrat bilo za skoraj polovico
cenejše od kurilnega olja. Vemo pa, da je trenutna cena
kurilnega olja nerealna. Torej ogrevanje s kaminom je več
kot ekonomsko sprejemljivo.

certificirana varnost in
enostavna montaža

ali lahko kamin ogreje
mojo hišo?

Vsi Jolly-Mec proizvodi
so tovarniško sestavljeni,
EN 13229
DIN 18882
usklajeni in preizkušeni,
EN 13240
DIN 18891
kar omogoča njihovo hitro
EN 14785
DIN 18894
montažo in optimalno
delovanje. Dodatna gradbena in inštalacijska dela niso
potrebna, saj je ogrevalni set že nameščen na kaminu.
Varnost in ustreznost je zagotovljena s certifikati, ki so bili
izdani s strani neodvisnih verifikacijskih organov.
Potrditev tehnične dovršenosti izdelkov so zadovoljni kupci,
ki so na tak način rešili težavo varnega in ekonomičnega
ogrevanja. Najboljšo referenco pa predstavljajo še vedno
delujoči sistemi, ki so bili montirani pred več kot 4 desetletji.

Vsi Jolly-Mec kamini, toplovodni ali toplozračni, imajo veliko
zgorevalno moč od 17 do 34 kW, odvisno od modela.
Pri srednji izolaciji hiše lahko ogrejemo površino od 95 m2
do 230 m2. Novogradnje so praviloma odlično izolirane, kar
poveča površino ogrevanja od 170 m2 do zavidljivih 330 m2.
Tako lahko ovržemo stereotip, da je kamin namenjen samo
občasnemu ogrevanju prostora, kjer je nameščen.

V SKLADU Z EVROPSKIMI
STANDARDI

Postavite centralni vir ogrevanja v vašo dnevno sobo,
kjer boste uživali ob domačnosti ognja in hkrati ogrevali
celoten dom.
Nadaljevanje na naslednji strani
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Koliko kvadratnih metrov
ogreje kamin?
koliko kW Potrebujem?
vPrašajte vašo hišo!

KAMIN
Foghet
Foghet
Termojolly 80
Aerjolly 80
Combi Idro Sistem
VGRADNI KAMIN
Universal maxi C 80 x 65
Termo 80 x 85
KAMINSKE PEČI Z OBLOGO
Caldea
Fortuna
Fortuna

MOČ
27,8 kW
23,0 kW
30,9 kW
31,4 kW
34,3 kW
MOČ
24,4 kW
31,2 kW
MOČ
31,7 kW
18,5 kW
17,2 kW

toplovodni
toplozračni
toplovodni
toplozračni
toplovodni
toplozračni
toplovodni
toplovodni
toplovodni
toplozračni

Sistemska rešitev FOGHET
FLAT mo-i 23 kW

Pri izračunu površine ogrevanja hiše ali
stanovanja so bili upoštevani sledeči kriteriji:
▶ izkoristek kamina,
▶ leto gradnje,
▶ vrsta izolacije fasade, strehe in oken ter
▶ višina prostorov 2,7 m.

SLABA
IZOLACIJA
m2
130
90
140
105
155
m2
80
140
m2
130
80
70

SREDNJA
IZOLACIJA
m2
170
120
170
150
230
m2
110
150
m2
200
130
95

ODLIČNA
IZOLACIJA
m2

270
210
295
260
330
m2

190
250
m2

300
180
170

Cena kompleta brez DDV:
9.635,00 €

sistemska rešitev ogrevanja
in PriPrave sanitarne vode.
energenta: Polena in Peleti.
komPlet vsebuje:
1 kos kamin FOGHET FLAT na polena in pelete, z varnostnim in
ogrevalnim setom nameščenim na kaminu
1 kos zalogovnik KOMBI SOLAR 1.000 l z 250 l bojlerjem za
TSV in vgrajenim solarnim toplotnim izmenjevalcem
1 kos zaščita povratka kamina (črpalka, 3-potni mešalni ventil
z motornim pogonom in diferenčni regulator s tipali)
1 kos rešitev reguliranja ogrevanja s PROMATIC D20 komplet
1 kos zagon sistema
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Za najboljše Seltronove
kupce leta 2008
V letošnjem letu smo organizirali dva izleta za naše najboljše
kupce in najhitreje rastoče kupce v letu 2008. Skupaj
smo se družili v mesecu februarju na dvodnevnem izletu
po Madžarski in v mesecu aprilu na enodnevnem izletu
po Prekmurju in Prlekiji. Držali smo se našega slogana
"razvajajmo se skupaj."

dvodnevni izlet Po madžarski

mnenja udeležencev
Suzana Zorko,Vodotehna
˝ Prvič sem izkoristila priložnost, ki
nam jo je ponudil Seltron. Prej se
mi to nekako ni zdelo potrebno.
Po izletu sem drugačnega mnenja.
Zagotovo so takšna druženja
potrebna in tudi vzpodbuda
za nadaljevanje. Izvedba je bila
na visoki ravni. Poleg sprostitve, ki jo ob tem doživiš, je
pomembno tudi dejstvo, da si toliko bogat kolikor ljudi
poznaš.˝
Srečko Mumel,Hišni servis s.p.
˝ Tudi udeležba na takšnih izletih je
potrebna in koristna. S Seltronom
veliko sodelujemo in naše vezi so
po takšnih druženjih še trdnejše.
Organizacija izletov je vselej dobra
in tudi pri tem se maksimalno
angažirajo. Enako velja pri poslovnih stikih. Sodelavci
Seltrona so do nas pozorni, prisluhnejo našim željam, pa
tudi oskrbljenost trgovine z artikli je solidna.˝

 Z Budimpešto v ozadju

Prvega dne potovanja na Madžarsko je pot vodila v
konjeniški park Lazar Lovas park, kjer so se madžarski
konjski virtuozi predstavili v spretnostih jahanja in vožnje s
kočijo. Lastnika tega lepo urejenega konjeniškega centra, s
skoraj 70 lipicanci, sta namreč večkratna svetovna prvaka v
dirkah s kočijami.
Nadaljevanje je sledilo v stilu našega vabila na druženje
˝razvajajmo se skupaj˝. Program se je nadaljeval z ogledom
Budimpešte. Kdor tega mesta še ni obiskal, ga toplo
priporočamo. Starejše zgradbe iz časov avstroogrske
monarhije govorijo o nekdanji moči tega velemesta, ki svojo
zgodovino ponosno razkazuje številnim obiskovalcem.
Večer se je iztekel v prijetni madžarski čardi s folklornim
programom in ob zvokih dinamične ciganske glasbe.
Dopoldansko jutro se je pričelo z ogledom Budimpešte z
vrha znamenite Citadelle, kjer se kot na pladnju odpirajo
pogledi na najlepše stvaritve preteklega in sedanjega
časa. V preteklost pa smo stopili v graščinskem kompleksu
Višegrada, kjer smo začutili utrip srednjega veka. Po izbiri
kralja, ki si je za kraljico izbral gostiteljico druženja, so
domačini uprizorili prikaz nekdanjih viteških veščin. Tudi
pojedina zatem je potekala tako kot v tistih davnih časih.
Naše druženje, ki je potekalo s sloganom ˝razvajajmo se
skupaj˝ se je tudi dejansko izteklo v tem duhu.

Miran Kvas, Merkur Celje,
produktni vodja
˝ Druženje v poslovnem svetu
predstavlja sicer strošek, vendar ga
je treba obravnavati kot naložbo.
Osebni stiki namreč pomenijo
mnogokrat več, kot katerikoli
dogovori. Trgovina v bistvu poteka
v odnosih med ljudmi, zato je treba graditi na neformalnih
stikih, kar je tudi naša strategija. Zato je Seltronova ponudba
k druženju v bistvu uresničevanje običajev, ki so v navadi
v trgovini že desetletja. S Seltronom sodelujemo že vrsto
let. Čeprav Seltron nastopa v dvojni vlogi, kot trgovec in
proizvajalec, iščemo neko zlato sredino sodelovanja. Od
njih kupujemo blago z njihovo blagovno znamko. Glede na
dolgoletno sodelovanje so ti odnosi koristni.˝

misel
Kadar koli te nekdo vpraša, če lahko nekaj narediš,
reci »Seveda lahko!«. Potem pa ugotovi kako.
Theodore Roosevelt
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Seltron na sejmih
sejem ish 2009

 Prekmurska bajta

Izlet smo pričeli z ogledom cerkve Gospodovega
vnebohoda v naselju Bogojina, kjer je arhitekt Jože Plečnik
dokazal, kako je mogoče staro povezati z modernim.
V nekoč lončarskem naselju Filovci nam je lončarski mojster
Bojnec prikazal to staro obrt. Pokukali smo tudi v tipično
prekmursko bajto. V znani prekmurski gostilni Lovenjak smo
si privoščili tipično prekmursko kosilo. Okrepčani smo se
podali preko Mure do Veržeja, edinega še delujočega mlina
na Muri pri nas. Pri Babčevih smo lahko kupili sveže mleto
moko. V Prlekiji, deželi dobrega vina, smo se ustavili pri
vinogradništvu Malek in preizkusili njihova vina. Nato smo
se odpeljali v Jeruzalem na ogled poznobaročne cerkvice
Žalostne matere božje, ki je bila zgrajena v 17. stoletju.
Pred zaključkom našega prijetnega druženja smo v bližnjem
gostišču Vinski hram, v nekdanji Fürstovi graščini, stari več
kot 300 let, okusili prleške dobrote.

50. jubilejni ISH sejem v Frankfurtu je potekal v vzdušju
inovacij. Med novostmi je posebno zanimanje obiskovalcev
in tudi konkurentov požel naš novi diferenčni regulator
SGC, ki je bil med drugim predstavljen tudi v vodilni reviji za
obnovljive vire energije "Sun & Wind energy".

sejem dom 2009

Na izlet v letu 2010!
SPOŠTOVANI POSLOVNI PARTNERJI, TUDI
NASLEDNJO POMLAD SI ŽELIMO DRUŽENJA Z VAMI
NA ŽE TRADICIONALNEM IZLETU ZA NAJBOLJŠE
SELTRONOVE KUPCE.
KAKO SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE V LETU 2010?
Preprosto. Do konca leta 2009 pri nas nabavite izdelke v
skupni vrednosti 30.000 €, mi pa vas bomo za vaš trud in
uspešno sodelovanje nagradili s skupnim razvajanjem.
Kje se bomo razvajali v prihodnjem letu pa več v naslednji
številki novic.

V letošnjem letu smo na sejmu DOM predstavili celovite
sistemske rešitve ogrevanja s poudarkom na rabi sončne
energije kot energije prihodnosti. Na področju Seltron
proizvodov smo predstavili novi kompaktni regulator
PROMATIC CMP25 in PROMIX sete motornih pogonov v
kombinaciji z mešalnimi ali krogelnimi ventili. Zanimanje
po novih in sodobnih rešitvah ogrevanja je bilo veliko.
Tudi odziv na solarno akcijo, ki smo jo pričeli s sejmom
DOM, z namenom, da tudi mi prispevamo k povečanju
uporabe obnovljivih virov energije, je bil izreden.
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Seltron strokovni seminarji
Predstavitev novosti
V začetku meseca junija ponovno organiziramo strokovne
seminarje, na katerih vam bomo podrobneje predstavili
novosti v našem prodajnem in proizvodnem programu.
Seminar je brezplačen, na njem pa boste prejeli tudi zadnjo
izdajo "Priročnika za projektante in monterje" ter ostali
prospektni material z našo ponudbo. Program predavanj
je naveden v spodnji tabeli. Seminar se bo začel ob 7.30 z
zbiranjem udeležencev in končal predvidoma ob 15.30 .
Vsi zainteresirani se na seminar prijavite s spodaj izpolnjeno
prijavnico. Pošljite nam jo na faks številko: 02-671-96-66.
OD
08.00
09.30
09.45
10.15
11.15
11.30
12.45
13.30
14.45

DO
09.30
09.45
10.15
11.15
11.30
12.45
13.30
14.30
15.30

SELTRON novice
Prijava bo možna tudi po telefonu
na številki: 02-671-96-61 ali preko
elektronske pošte na naslov:
roman.ploj@seltron.si.
Glede na to, da imamo za seminar
že sedaj ogromno interesentov,
vas bomo ob prejemu prijavnice
obvestili ali je termin, na katerega
ste se prijavili, še prost.
Seminarji bodo potekali v hotelu Veter v Rušah, 3 km naprej
od sedeža podjetja Seltron, ob trgovini Spar. Na spletni
povezavi: http://www.hotel-veter.si/lokacija si lahko
podrobneje ogledate lokacijo hotela.

TEMA
Regulatorji ogrevanja PROMATIC D10 in D20
Odmor
Motorni pogoni AVC in AMC
Kompaktni regulator ogrevanja PROMATIC CMP25
Odmor
Diferenčni regulatorji SGC13, SGC24 in SGC35
Kosilo
Predstavitev zastopanih programov
Praktična predstavitev kurilnice z JOLLY MAC kaminov - v Seltronu

PREDAVA
Jože Hertiš
Jože Hertiš
Jože Hertiš
Jože Hertiš
Boštjan Bedekovič
Boštjan Bedekovič


Zelim se udeleziti seminarja

Fax: 02-671-96-66

označite želen termin
09. JUNIJ
>

torek

IME IN PRIIMEK:

11. JUNIJ
>

četrtek

16. JUNIJ
>

torek

19. JUNIJ
>

petek

Znanje je zaklad, ki zmeraj
spremlja svojega lastnika.

Prijava udeležencev

PODJETJE:
NASLOV:
P.ŠT. IN KRAJ:

(ime in priimek)

(ime in priimek)

GSM:
E-MAIL

(ime in priimek)
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obrazec za naročilo ProsPektov Pošljite na faks: 02 671 96 66
▶ Regulatorji
ogrevanja


▶ Kamini
Jolly-Mec



▶ Kombinacija:
zrak in sonce



▶ Systemwart


▶ Gorilniki
Herrmann



▶ Ogrevanje
na olje, plin
in sonce

▶ Solarni
sistemi





▶ 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 polena,
pelete in plin


▶ Kombinacija:
plin in sonce


▶ Plinski
kondenzac.
kotel za
industrijo


▶ Raztezne
posode


▶ Priročnik za
projektante
in monterje
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