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Mesec december je mesec pričakovanja, upanja, kovanja 
načrtov za prihodnost in priložnost za strjen pogled na 
opravljeno delo v letu, ki se izteka.

Za nas je bilo iztekajoče leto izredno dinamično in polno 
delovnih izzivov. Prineslo nam je obilo priložnosti, težav 
in pogledov na njihovo reševanje. Leto polno izzivov je še 
bolj strnilo kolektiv in vezi z našimi kupci. Ponosni smo, da 
smo leto izzivov izkoristili za pridobitev novih kupcev in 
poglobitev sodelovanja z že obstoječimi.

Spoštovani poslovni partnerji, veliko je stvari, za katere 
se vam ob zaključku leta želimo zahvaliti. Hvala za 
sodelovanje v projektih, ki smo jih v skupno zadovoljstvo 
realizirali, hvala za vse pri nas opravljene nakupe in 
ne nazadnje za vse pobude in kritike, kje se še lahko 
izboljšamo. Čeprav je bilo letošnje leto zaradi gospodarske 
krize naporno, smo se z združenimi močmi uspeli upreti 
recesiji in pokazati, da smo lahko uspešni kljub zahtevnim 
in težkim razmeram.

Vaša zvestoba in naše poslanstvo ter vizija nam narekujejo, 
da bomo v prihajajočem letu naredili bistvene izboljšave, s 
katerimi se bomo še bolj približali vam in vašim potrebam. 

Razširili in posodobili bomo prodajno logistične površine, 
se lokacijsko približali kupcem in razvili nove produkte, s 
katerimi bomo skupaj z vami še uspešnejši na prihajajočem, 
še bolj dinamičnem trgu. 

Kljub temu, da december s svojo čarobnostjo zelo hitro 
mine, bo v luči Miklavža, Božička in Novega leta, v naša srca 
prinesel zvrhano mero veselja. December nas navdihuje 
s prijetnim vzdušjem in upanjem izpolnitve želja in vsega 
dobrega. Vse to so znaki, da na naša vrata trka Novo leto 
2010, v katerega mi v Seltronu vstopamo polni načrtov in 
energije. Naj tudi vam prihajajoče leto prinese izpolnitev 
poslovnih ciljev, uspeha v poslu ter obilo zdravja, sreče in 
osebnega zadovoljstva.

Do novega leta je le še korak – 
prihoda njegovega se veselimo! 
Da srečne trenutke dočakal bi vsak, 
drug drugemu konec decembra želimo.

Kolektiv podjetja Seltron

Spoštovani poslovni partnerji,
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Tudi leto 2010 bo prineslo 
nove regulatorje

V prvem kvartalu leta 2010 pridejo na trg novi 
vremensko vodeni regulatorji ogrevanja WDC10B, 
WDC10, WDC20 in še bolj izpopolnjeni diferenčni 
regulatorji SGC13, SGC24, SGC35 ter nova diferenčna 
regulatorja SGC58 in SCC10.

DIFERENČNI REGULATORJI SGC

V letošnjem letu smo poslali na trg kar nekaj novosti. 
Predvsem smo ponosni na izjemno dober odziv pri novih 
diferenčnih in univerzalnih regulatorjih SGC13, SGC24 
in SGC35. Odlikujejo jih predvsem enostavna uporaba, 
velika univerzalnost in fleksibilnost. Ne gre pa spregledati 
sodobnega videza in preglednega ter osvetljenega 
grafičnega displeja, ki odpira nove možnosti pri enostavni 
uporabi tovrstnih izdelkov. Novost je samodejna procedura, 
ki nas ob prvem zagonu regulatorja vodi skozi nastavitev. 
S pomočjo čarovnika izberemo jezik za komunikacijo in 
želeno hidravlično shemo. 

S tipkami preprosto listamo med shemami, ki se prikazujejo 
na zaslonu in potrdimo želeno hidravlično shemo. 
Vse podrobne nastavitve regulatorja in prilagoditev 
delovanja se opravijo samodejno. Kasneje lahko izvršimo 
uporabniške prilagoditve s pomočjo številnih parametrov 
delovanja. Vse nastavitve in uporaba regulatorja temeljijo na 
prikazu grafičnih simbolov in tekstovnih opisov nastavitve.

Regulatorji SGC imajo vgrajeno elektronsko regulacijo 
vrtljajev solarne obtočne črpalke (RPM) in merjenje 
pridobljene solarne energije. Z reguliranjem vrtljajev 
črpalke dosežemo čim bolj neprekinjen odvzem toplote 
od sončnih kolektorjev in s tem boljši učinek delovanja. 

Pridobljeno energijo (kWh) lahko 
tudi merimo. Na voljo sta dva načina. 
Enostavnejša je približna metoda, za 
kar je potrebno vgraditi samo tipalo 
povratka. Za bolj natančno merjenje 
energije je potrebno v solarni krog 
vgraditi še merilnik pretoka SVC15 
za pretoke do 30 l/min ali SVC25 za 
pretoke do 50 l/min. Za aktiviranje in 
nastavitev merjenja energije je potrebno 
izvršiti nastavitve parametrov v servisni 
skupini F1. S temi nastavitvami povemo 
regulatorju kateri glikol imamo v 
sistemu, kolikšna je koncentracija le 
tega, ali ima vgrajen merilnik pretoka itd.

Naj ob tej priložnosti omenim, da ta čas pripravljamo 
posodobitev regulatorjev SGC, ki bodo na voljo v prvem 
kvartalu prihodnjega leta. Regulatorji verzija 2 bodo imeli 
še bolj izpopolnjen sistem prostega programiranja enega ali 
dveh relejnih izhodov, možnost ločene izbire načina delovanja 
posameznih regulacijskih krogov, to je ročno, avtomatsko ali 
izklop in mnoge druge manj opazne izboljšave. 

N
O

V
O
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Prosto programiranje relejnega izhoda je na voljo že v vseh 
današnjih regulatorjih SGC in nam omogoča, da si način 
delovanja enega relejnega izhoda sprogramiramo sami. To 
naredimo v programski skupini F2, kjer odgovarjamo na 
posamezne izbire parametrov. Na ta način določimo ali naj 
izhod deluje po časovnem programu in če, po katerem, ali 
naj deluje kot termostat in s katerim tipalom in ali naj deluje 
tudi kot diferenčni termostat in s katerimi tipali. Dodamo 
lahko še vklopno in izklopno zakasnitev. Tako lahko npr. na 
enostaven način sprogramiramo, da nam rele R1 služi za 
vklop dodatne črpalke za dvig tlačne višine pri »drain back« 
solarnem sistemu. Potrebno je izvršiti sledečo servisno 
nastavitev: F2.1=1 in F2.11=120 (s). S tem smo sprogramirali, 
da se bo rele R1 vključil vedno, ko se bo vključila solarna 
črpalka R2 in bo deloval 120 s, nato se izklopi.

NOVA GENERACIJA VREMENSKO 
VODENIH REGULATORJEV WDC

V prvem kvartalu leta 2010 pride na trg nova generacija 
vremensko vodenih regulatorjev, ki bodo vgrajeni v enako 
ohišje kot so regulatorji SGC. Novi regulatorji bodo nosili 
oznako WDC in bodo na voljo v treh variantah:

 ▶ WDC10B, 
 ▶ WDC10 
 ▶ in WDC20. 

Regulator WD10B
Je osnovna izvedba in je namenjen za en ogrevalni krog, 
kotel in sanitarno vodo. 

Regulator WDC10
Namenjen je najpogostejšim aplikacijam in je zmogljivejši 
od sedanjega regulatorja Promatic D10.  
Pri tem so dodane hidravlične sheme s solarnim sistemom 
in shema z mešalnim in direktnim ogrevalnim krogom. 

Regulator WDC20
Bo najzmogljivejši regulator, ki bo poznal vse aplikacije kot 
Promatic D20 in še marsikaj več.
Najpomembnejše so sledeče nove možnosti pri WDC20:

 ▶ Reguliramo lahko dva neodvisna mešalna ogrevalna 
kroga, kotel in sanitarno vodo. 

 ▶ Dodanih je nekaj novih hidravličnih shem. 
 ▶ Na en regulator lahko priključimo dve digitalni sobni 

enoti DD2+. Na ta način lahko povsem neodvisno 
upravljamo dva ogrevalna kroga. Dodana pa je še ena 
posebnost in sicer lahko za en ogrevalni krog priključimo 
dve sobni enoti DD2+. Regulator deluje tako, da 
upošteva tisto sobno enoto, ki v določenem trenutku 
zahteva višjo sobno temperaturo. Sobna enota DD2+ je 
posodobljena verzija sobne enote DD2 in deluje tako z 
novimi kot s starimi regulatorji. 

 ▶ Najpomembnejše pa je, da je poenostavljen tudi zagon 
in nastavitev ter uporaba regulatorjev WDC. 

 ▶ Sistem rokovanja je povsem identičen kot ga poznamo 
pri regulatorjih SGC, ki so jih uporabniki zelo dobro in 
hitro sprejeli. 

 ▶ Regulatorji WDC se lahko povežejo tudi v bus povezavo 
in tako omogočajo širitev na poljubno število ogrevalnih 
krogov. 

Regulatorji WDC ne predstavljajo zamenjave 
regulatorjev Promatic D10 in D20, ampak dopolnitev 
programa. Regulatroji Promatic D10 in D20 ostajajo še 
naprej v rednem proizvodnem programu.

REGULATOR SCC10
Da ne pozabim na še en nov proizvod, ki je sicer med 
enostavnejšimi, a je zato toliko bolj specializiran. To je 
regulator SCC10, ki je namenjen za regulacijo povratka 
in polnjenje hranilnika toplote pri kotlih na trdo kurivo. 
Regulator krmili obtočno črpalko in mešalni ventil za 
pravilno polnjenje hranilnika in regulacijo minimalne 
povratne temperature v kotel.

 Jože Hertiš, u. d. i. e.
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PROSTO PROGRAMIRANJE RELEJNEGA IZHODA
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Seltron izven meja

KORAK PO KORAK V EVROPO IN SVET 

Vsak kakovosten izdelek lahko relativno hitro prebije okvirje 
domačega tržišča in osvoji Evropo ali celo svet. Ampak 
kakovost je le obvezen faktor, ki ga moraš nuditi na trgu, da 
si lahko konkurenčen. Najti prave korake za internacionalen 
uspeh zagotovo ni enostavna naloga. 

V Seltronu že vrsto let dajemo poudarek na inovativnost, 
kakovost in uporabniško prijaznost izdelkov. Na podlagi 
uspeha na domačem tržišču, je bilo seveda pričakovati, da 
bo konkurenčno prednost Seltronovih izdelkov uvidel tudi 
Evropski trg. Tako se je blagovna znamka Seltron začela 
utrjevati v glavah ljudi tudi izven meja Slovenije. 
O uspešnosti blagovne znamke priča statistika, ki govori, 
da je Seltron prepoznaven že v več kot 20 evropskih 
državah. Že vrsto let intenzivno vlagamo v prepoznavnost 
blagovne znamke s pojavljanjem na sejmih kot so ISH 
Frankfurt v Nemčiji in MOSTRA CONVEGNO v Italiji. 
Rezultati niso izostali. 

3G GENERACIJA

Pravi preboj je uspel s tretjo 3G generacijo regulatorjev 
predstavljenih na ISH sejmu leta 2009. Svetovno znana 
revija Sun and Wind Energy je v decembrski izdaji 
predstavila profil podjetja 
Seltron. Članek 
govori predvsem o 
inovativnosti podjetja, 
izdelkov ter izrednem 
odnosu podjetja 
do svojih poslovnih 
partnerjev.

»Našli smo recept, 
kako ponuditi ne samo 
kakovost po atraktivni 
ceni, temveč tudi tisti plus, 
ki je potreben za preboj 
okvirja in osvojitev tržnega 
deleža v Evropi.« 

PRETEKLOST, 
SEDANJOST, 3G
Tudi v prihodnosti se bomo 
trudili ostati partnersko 
podjetje številka ena na 
področju ogrevanja ter 
inovativne regulacijske 
tehnike. Skupaj z vami smo 
zakorakali v svet in ponudili 
prednosti Seltron regulacijske 
tehnike, ki ji zaupate, tudi 
tujini. Lahko trdimo, 
da smo zakorakali z 
velikimi koraki in da 
nam je uspelo. 
V prihodnje bomo tako 
tudi nadaljevali. 
Imamo znanje, proizvode in zadovoljne stranke, ki nam 
zaupajo. Okvirje smo pustili za seboj in svet je na dlani. 

 Goran Bencek
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Zadovoljstvo uporabnika  
po prvi sezoni ogrevanja  
s kaminom

Oglasili smo se pri družini Praprotnik v Selnici ob Dravi in jih 
povprašali o njihovem zadovoljstvu z ogrevalnim sistemom, 
za katerega so se odločili lansko leto. Družina Praprotnik je 
namreč v letu 2008 v celoti prenovila dvostanovanjsko hišo. 
Ker v hiši živita dve družini, ima vsaka etaža svoj ogrevalni 
sistem. 

Kakšen ogrevalni sistem imate in kako veliko površino 
ogrevate?
Sistem ogrevanja smo zasnovali skupaj s podjetjem Seltron. 
Odločili smo se za toplovodni kamin z zalogovnikom. 
V sistem smo vgradili tudi električni kotel, ki bo poskrbel 
za ogrevanje objekta v primeru, da bomo dalj časa z 
doma. Spodnja etaža meri 120 m2. V prostorih nimamo 
radiatorjev, ampak je ogrevanje izvedeno izključno s talnim 
ogrevanjem. Celotno površino ogrevamo s toplovodnim 
kaminom Termojolly 80. Višek toplote odvajamo v 800 litrski 
hranilnik toplote, ki ima vgrajen pretočni grelnik sanitarne 
vode in dodatni solarni izmenjevalec.

Kako je vaša hiša izolirana?
Vgrajena imamo okna z dvojno zasteklitvijo. Fasada je 
izvedena s 5 - 8 cm izolacijskega ometa in 8 cm stiropora z 
zaključnim slojem. Posebno skrb smo namenili tudi dodatni 
izolaciji tal. Tla smo prekrili s 5 cm izolacijo, na katero smo 
položili Rotex talne plošče debeline 3 cm.

Kako se kamin obnese pri temperaturah krepko pod ničlo?
V lanskem letu je temperatura padla maksimalno do 11 °C 
pod ničlo. Kamin je brez težav zagotavljal potrebno toploto. 
Opazili smo, da tudi v tako ekstremnih temperaturah ni 
bil obremenjen maksimalno in bi lahko ogrevali še večjo 
površino, v kolikor bi bilo to potrebno.

Koliko časa potrebuje kamin, da ogreje zalogovnik na 
zahtevano temperaturo?
Če je zalogovnik hladen potrebujemo dan ali dva, da ga 
segrejemo na 70 °C. V tem času kurišče polno naložimo 4 - 6 
krat na dan, odvisno tudi od zunanje temperature. 

Kakšne pa so zahteve po nalaganju kurišča ob segretem 
zalogovniku?
V kurišče naložimo eno do dve večji poleni trikrat na dan. 
To je dovolj, da temperatura v 800 litrskem zalogovniku 
nikoli ne pade pod 55 °C. Takšna temperatura zadostuje za 
potrebe ogrevanja in zagotavlja popolno komfortnost pri 
uporabi sanitarne vode.
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Ali razmišljate, da boste obstoječ ogrevalni sistem 
nadgradili s solarnim sistemom?
Da bomo vključili solarni sistem v naš sistem ogrevanja, smo 
razmišljali že v njegovi zasnovi. 
V ta namen smo vgradili tudi ustrezen zalogovnik, ki nam 
omogoča izkoriščanje sončne energije za segrevanje 
sanitarne vode. Kolektorje smo namestili pred mesecem 
dni, tako da bomo solarni sistem v praksi preizkusili šele 
naslednje leto.

Kako pa ste letos izven kurilne sezone segrevali 
sanitarno vodo?
Tudi izven kurilne sezone smo sanitarno vodo segrevali kar 
s kaminom. Kamin smo zakurili na 7 - 10 dni in zalogovnik 
segreli na 75 °C.  

Preseneča me podatek, da ste imeli z enim kurjenjem 
kamina dovolj tople vode od 7 - 10 dni? 
Tudi nas je prijetno presenetilo, da kamina ni bilo potrebno 
kurit bolj pogosto, vendar kapaciteta zalogovnika in 
njegova izvedba pripomoreta k temu, da je toplotnih izgub 
izredno malo.

Ali se vam je dnevna soba v letnem času zaradi kurjenja 
kamina močno segrela?
Ne, sploh ne. Kamin je dobro izoliran, preko steklenih vrat 
se izseva malo toplote, komaj dovolj, da dobimo prijeten 
občutek toplote tudi v tem prostoru.

Pri kotlih na trda kuriva je zelo pomembno varovanje. 
Kako je to izvedeno pri kaminu Termojolly 80?
Kamin Termojolly 80 ima tovarniško vgrajen toplotni 
izmenjevalnik, temperaturno varovalo, dvojni varnostni 
tlačni ventil in avtomatsko dopolnjevanje vode, tako da je že 
v sestavi kamina maksimalno poskrbljeno za varnost. 
Celotno varovanje in ostala hidravlika je nameščena na 
samem kaminu. Po navodilih proizvajalca je do tega dela 
potrebno zagotoviti dostop. Načeloma je revizijska odprtina 
nameščena na levi ali desni strani kamina, mi pa smo jo 
izvedli iz zadnje strani - iz kabineta. Odprtina je zaključena z 
leseno obrobo, ki služi tudi kot polica. 

Kako ste izvedli dovod svežega zraka?
Dovod svežega zraka je izveden od zunaj, čez talno ploščo 
preko kleti. Zajem zraka od zunaj je za kamin Termojolly 
80 nujno potreben, saj lahko le na ta način zagotovimo 
kakovostno izgorevanje v kaminu brez obremenjevanja 
bivalnih prostorov.

Obloga kamina je vzorno izvedena. Čemu služijo rešetke 
na oblogi?
Kamin je v celoti obzidan s porobetonom in obdelan 
z zaključnim slojem. Klopca je iz keramike. Rešetke so 
namenjene prezračevanju notranjosti obloge. Zrak vstopa v 
oblogo spodaj pod kuriščem kamina. Na levi in desni strani 
obloge pa sta nameščeni rešetki, preko katerih se ogret zrak 
širi v prostor.

Kako pogosto čistite kamin?
Kamin čistimo na vsake 2 - 3 dni. Seveda je čiščenje in 
količina pepela odvisna od kvalitete polen.

Za konec mi še zaupajte kakšen nasvet za vse, ki so jim 
kamini blizu?

Za naju z ženo je izjemno 
pomemben prijeten ambient. 
Ob večerih rada posediva 
pred kaminom. Naloživa 
kakšno poleno lipe, breze 
ali javorja in dvigneva vrata 
kamina, da osvežujoč vonj 
lesa obogati dnevni prostor. 

Ta les tudi ne poka kot bukev ali smrekov. Slednji poka 
najbolj in ga odsvetujem, saj sprošča tudi smolo. Poleg tega 
je sistem ogrevanja, ki sva ga izbrala, izredno varčen in bi ga 
priporočal vsakomur, ki ima možnost namestitve kamina.
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Kamin primeren tudi za 
ogrevanje gostinskega 
objekta

Picerija Črni Baron je poznana in priznana restavracija 
na obrobju Maribora. Naravno domače okolje in prijeten 
ambient domiselno dopolnjuje toplovodni kamin. Po 
enoletnem obratovanju smo obiskali g. Vidoviča in ga 
povprašali za mnenje, kako je kamin Termojolly 80 izpolnil 
njegova pričakovanja.

Imate gostinski lokal z namestitvenimi kapacitetami. 
Kako veliko površino ogrevate in kakšna je potreba po 
sanitarni vodi?
Celoten objekt ima okoli 550 do 600 m2. Imamo radiatorsko 
ogrevanje. V vseh prostorih je skupno nameščenih 68 
radiatorjev. Poraba tople sanitarne vode je izjemno velika, 
tako v kuhinji, kot tudi v kopalnicah in v namestitvenih 
prostorih. Za to smo se odločili za 1.200 litrski grelnik 
sanitarne vode. 

Lahko opišete vaš sistem ogrevanja?
V preteklosti smo objekt ogrevali izključno z 48 kW plinskim 
kotlom. V poletnem času smo sanitarno vodo segrevali 
preko solarnega sistema z vakuumskimi kolektorji. Naši 

stroški za ogrevanje so bili izjemno visoki, zato smo se 
odločili, da v sistem namestimo kamin Termojolly 80, ki je 
močno pripomogel k znižanju stroškov. Kamin je zaporedno 
priključen na konvencionalni plinski kotel. Sistem je izveden 
tako, da Termojolly 80 izvaja predgrevanje vode, ki prihaja v 
plinski kotel. Kotel vodo dogreje le, če je temperatura vode 
prenizka glede na potrebe ogrevanja.

Omenjate znižanje stroškov ogrevanja. Za koliko ste jih 
zmanjšali?
Pred nadgradnjo sistema smo v enem letu porabili štiri 
cisterne plina po 5.000 litrov. Sedaj porabimo samo še 
eno cisterno plina in 60 metrov drv. Po zdajšnjih cenah 
smo stroške ogrevanja zmanjšali za dobrih 45 odstotkov, 
iz približno 12.400 € na 6.700 €. Investicija v kamin se je 
praktično povrnila že v enem letu.

Kako pogosto nalagate polena?
Kamin deluje neprekinjeno in ne dovolimo, da bi ugasnil. 
Okrog enajste ure zvečer zadnjič naložimo polena, zjutraj pa 
je v kurišču še vedno žerjavica, da se ogrevanje s kaminom 
nemoteno nadaljuje. Imamo velike toplotne potrebe in s 
kaminom želimo čim bolj nadomestiti ogrevanje s plinom.

Kakšna drva kurite?
Različno. V primeru, ko so temperature nad ali blizu ničle, 
lahko nalagamo polena slabše kakovosti ali celo vlažna drva. 
Takrat, ko se temperatura spusti pod 0 °C pa kurimo dobro 
sušena bukova drva.

Koliko toplotnih potreb zadosti kamin?
V prehodnem obdobju in dokler zunanja temperatura 
ne pade pod 0 °C zadosti kamin celotnim toplotnim 
potrebam. V tem času je delovni termostat na plinskem 
kotlu nameščen na zaščito proti zmrzovanju, pri nižjih 
temperaturah pa ga nastavimo na delovno temperaturo.

Kako poteka čiščenje kamina in dimnika?
Vzdrževanje kamina je enostavno. Dvižna steklena vrata 
imajo zatič za odpiranje vrat na strani, kar omogoča čiščenje 
stekla tudi z notranje strani. Posodo za pepel praznimo vsak 
drugi dan. Kadar kurimo drva slabše kvalitete ali celo mokra 
drva, je potrebno posodo za pepel izprazniti vsak dan. 
Po končani kurilni sezoni bomo kurišče temeljito očistili. 
Dimnik pa očistimo dvakrat letno.

Ali bi ta kamin priporočili tudi drugim?
Vsekakor. Veliko mojih gostov in prijateljev se zanima za 
kamin. Ko jim razložim, koliko sem prihranil, so navdušeni. 
Vsakomur zaupam, da je kvalitetno izdelan. Vzdrževanja in 
čiščenja je malo, tako da izpolnjuje vsa pričakovanja. 
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Iskanje najstarejšega 
oljnega gorilnika

V sodelovanju z 
uredništvom Večerovih 
Kvadratov smo si v 
mesecih oktober in 
november zastavili 
nalogo poiskati najstarejši 
še delujoči oljni gorilnik 
v Sloveniji. Odziv je bil 
dober. Prijavilo se je kar 
193 kandidatov, ki so nam
 morali poslati fotografijo 
tablice svojega gorilnika, 
iz katere je razvidno leto 
izdelave. 

Za nagrado smo imetniku 
najstarejšega gorilnika obljubili nov Herrmannov gorilnik iz 
naše ponudbe. Akcijo smo zaključili 7. novembra.

NAJSTAREJŠI DELUJOČI GORILNIK 
NOSI LETNICO 1966
Našli smo ga v Slovenski Bistrici: star je 42 let! 

"Kar sam ga vzdržujem,“ je skromno povedal Franc Skrbinek, 
zmagovalec naše nagradne akcije, ko smo ga obiskali na 
domu, da preverimo, kako je z njegovim gorilnikom Europa, 
ki so ga naredili daljnega leta 1966. Še vedno je nameščen 
na peč Feroterm v kleti stanovanjske hiše v Zgornji 
(Slovenski) Bistrici in še služi namenu. Skrivnost dolgega 
“življenja“ je najbrž v kvalitetni izdelavi pa tudi odlični negi, 
lahko trdimo zdaj, ko smo si ogledali njihovo kurilnico. 

V podjetju Seltron smo kot obljubljeno zmagovalcu akcije 
predali novi gorilnik znamke Herrmann. S tem je naša akcija 
iskanja najstarejšega gorilnika doživela uradni epilog. Akcija 
je bila zelo zanimiva: po navadni in elektronski pošti so nam 
bralci poslali 193 prijav skupaj s fotografijami in nabralo se 
je kar nekaj zelo zanimivih gorilnikov. 

Našli smo denimo enega še leto starejšega, pri Aleksandru 
Jordanu v Mariboru. Gorilnik je bil sicer še nameščen na 
kotlu, a ni v uporabi, saj so pred letom dni, ko je začel malo 
nagajati, pri njih preklopili na plinsko ogrevanje. S tem žal ni 
izpolnjeval pogojev naše nagradne akcije, saj je bilo rečeno, 

da iščemo gorilnik, ki dela in je v redni uporabi. 
Letnico 1967 nosi še delujoči drugi najstarejši gorilnik 
Elizabete Bombek v Mariboru, našteli smo štiri gorilnike z 
letnico 1968, prav tako štirje so letnika 1969, medtem ko 
jih je iz leta 1970 skoraj ducat. Lahko si mislite, da je bilo 
zbiranje podatkov zanimivo delo. 

 Dušan Waldhütter

O preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti gorilnikov 

Gorilnik, ki deluje na 
principu razprševanja 
tekočega kuriva in 
dodajanja zraka za 
gorenje, si je zamislil Max 
Weishaupt in leta 1932 
osnoval podjetje, ki je še 
danes vodilni proizvajalec 
gorilnikov. Gorilniki se vse 

do danes po principu delovanja niso bistveno spremenili, 
postajali pa so vse bolj izpopolnjeni, imajo vse boljši 
izkoristek in ustvarjajo vse manj škodljivih emisij. V tem 
je tudi razlog, da ni priporočljivo uporabljati gorilnikov, 
ki so starejši od petnajst ali celo dvajset let, ker ustvarjajo 
prekomerne emisije, predvsem CO in NOx, in imajo manjši 
izkoristek kot sodobni gorilniki.



10

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

STANDARDNI JE Z RUMENIM 
PLAMENOM 

Poznamo naslednje izvedbe tlačnih oljnih gorilnikov: 
standardna izvedba je gorilnik z rumenim plamenom, 
izboljšana verzija je gorilnik z nizkimi emisijami dušikovih 
oksidov (Low NOx) in še nekoliko bolj sofisticirani so 
gorilniki z modrim plamenom. 

Nizke emisije dušikovih oksidov so dosegli s posebno 
konstrukcijo plamene cevi s sekundarno recirkulacijo 
dimnih plinov. Gorilniki z modrim plamenom so narejeni 
tako, da razpršujejo olje pod visokim pritiskom, kar ustvarja 
njegovo delno uplinjanje. Tako ustvarjena mešanica kuriva 
in zraka gori z značilnim modrim plamenom. Ti gorilniki 
dosegajo še nižje emisije škodljivih snovi in za kanček boljši 
izkoristek. 

Večina sodobnih gorilnikov je opremljena tudi z avtomatsko 
zaporno loputo na dovodu zunanjega zraka. Loputa 
zapre dovodno odprtino, ko gorilnik ne obratuje. S tem se 
preprečijo pretok zraka skozi gorilnik in kotel ter toplotne 
izgube. Nadalje so gorilniki opremljeni z enoto za predgretje 
kuriva. Ta tehnična rešitev izboljša stabilnost delovanja 
gorilnika, predvsem pa je dobrodošla pri gorilnikih, ki 
obratujejo z majhnimi močmi, to je s šobo 0,5 Gph ali 
manjšo. Zaradi spremenjene kavitacije ogretega olja ima 
gorilnik pri enaki dimenziji šobe in tlaka oljne črpalke 
manjšo moč, drugače pa ta rešitev pri hišnih gorilnikih 
nima pomembnega učinka. Dobrodošla je tudi tehnična 
inovacija, ki se imenuje “drop stop“ sistem. Ta preprečuje, 
da bi po ustavitvi in pri zagonu na šobi izteklo nekaj kapljic 
olja, ki onesnažujejo gorilnik in kurišče ter povzročajo 
dodatne emisije škodljivih snovi. To je v bistvu poseben 
ventil, ki je običajno v sklopu enote za predgretje olja. V 
nekaterih primerih so v gorilnik vgrajene posebne šobe 
z zapornim ventilom. Sodobni gorilniki so opremljeni z 
mikroprocesorsko nadzorno enoto, ki krmili in uravnava 
delovanje gorilnika. Kot dodatno opremo pri gorilnikih 
najdemo tudi merilnik obratovalnih ur. 

ODLIKA SODOBNIH GORILNIKOV 

Sodobni gorilniki nudijo visoko 
zanesljivost pri delovanju, visok 
izkoristek pretvorbe energije, nizke 
emisije škodljivih snovi in majhne 
obratovalne in vzdrževalne stroške. 
Pomembno je, da gorilnik omogoča 
prilagoditev na različne tipe 
kotlov in kurišč, saj se na primer 
pri kotlih, ki imajo dodan toplotni 
izmenjevalec za izkoriščanje 
temperature dimnih plinov, poveča 
upor kotla. V takih primerih je 

pomembno, da je gorilnik sposoben premagovati tudi 
povečan tlak v kurišču.

POGLED V PRIHODNOST 

Klasični tlačni gorilniki se bodo še naprej izpopolnjevali, 
predvsem v smeri še bolj kompaktne in zanesljive izvedbe, 
doseganja še nižjih emisij škodljivih snovi in enostavnosti za 
nastavitev in vzdrževanje. Že dalj časa pa poteka intenziven 
razvoj oljnih gorilnikov z modulacijo moči. Taki gorilniki 
delujejo podobno kot sodobni plinski stenski aparati, kjer se 
moč kotla prilagaja potrebam ogrevanja. 

Modulirano delovanje je najbolj varčno, ne potrebuje 
dodatne regulacije za prilagajanje temperature potrebam 
ogrevanja, ima manjše emisije in deluje skoraj neslišno. 
Med prvimi na tem področju je ponovno podjetje 
Weishaupt, ki že ima komercialno izvedbo modulacijskega 
oljnega gorilnika. Dobavljajo ga samo v izvedbi s posebnim 
stenskim kotlom. Njihov princip se imenuje Premix in 
temelji na mehanskem uplinjanju olja in ustvarjanju 
idealne zmesi z zrakom. Izgorevanje se vrši na posebni 
žarilni cevi ali tubusu. Firma Herrmann je patentirala svojo 
verzijo ploskovnega oljnega gorilnika, ki ga imenujejo 
FreeMix, a še ni v komercialni uporabi. Na tem področju 
je izjemno aktivno tudi podjetje Rotex, ki je za svojo serijo 
kondenzacijskih oljnih kotlov Rotex A1 razvilo modulacijski 
oljni gorilnik s podobnim principom delovanja. Rešitev je 
še v fazi preizkušanja in testiranja. Začetek komercialne 
uporabe je predviden v drugi polovici prihodnjega leta.
Skratka, prihodnost oljnih gorilnikov so modulacijski 
gorilniki. Vendar bo to le dopolnitev v ponudbi klasičnih 
gorilnikov, ki jih bomo še dolgo srečevali v naših domovih, 
verjetno še takrat, ko bo kurilno olje le še na ‘recept‘.

 Jože Hertiš, u. d. i. e.
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Nasvet strokovnjaka: 
vzdrževanje gorilnikov

Ko  pri o grevanju go vorimo  
o  go rilniku, o bičajno  
mislimo  na tako  imeno vani 
tlačni go rilnik na teko če 
kurivo  ali plin. Daleč največ 
je go rilniko v na kurilno  
o lje (ekstra lahko ). 
V tem sestavku bo mo  
govo rili prav o  njih.

Naloga gori lni ka je, da ustvarja pogoje gorenja, ki  s e najbolj 
pri bli žajo i dealnemu i zgorevanju. Za i dealno i zgoreva nje je 
najpomembnejše pravi lno razmerje dovedenega gori va i n 
zra ka. Skupni  i zkori s tek kuri lne naprave je s eveda odvi s en 
od kakovos ti  izgorevanja, za kar je odgovoren gori lni k, i n 
i zkori s tka kotla.

Kuri lna vrednos t li tra kuri lnega olja je 10,08 kWh . 
To je energi ja, ki  jo pri dobi mo pri  popolnem i zgorevanju 
i n odvzemu toplote do točke kondenzaci je vodne pare 
v dimni h  pli ni h . Če kotel pri  i zgorevanju pri dobi  toli ko 
toplote, i ma s toods totni  kuri lno -teh ni čni  i zkori s tek. 
Če pa di mne pli ne oh ladi mo pod mejo kondenzacije 
i n pridobimo še tako i menovano latentno toploto 
kondenzacije vodne pare v di mni h  pli ni h , je lah ko i zkori s tek 
za 6 do 11 odstotkov vi šji . 

SERVIS O LJNEGA GO RILNIKA 
NAJMANJ ENKRAT LETNO

Servis oljnega gorilnika se praviloma 
opravi enkrat letno. Ni pa nujno, da 
se pri vsakem servisnem pregledu 
gorilnika zamenjata šoba in oljni 
filter, zlasti, če je število obratovalnih 
ur gorilnika v enem letu manj kot 
približno 1200. Malo obratovalnih 
ur gorilnika pomeni, da imamo ali 
izjemno dobro izolirano hišo oziroma 
preveliko moč kurilne naprave. 

V takih primerih naj serviser preveri, ali je mogoče nastaviti 
manjšo moč delovanja gorilnika. Da lažje spremljamo 
delovanje gorilnika, je priporočljiva vgradnja števca 
obratovalnih ur. 

Pri upravljanju servisa stranki posredujte podatek, koliko 
litrov kurilnega olja potroši gorilnik v eni uri delovanja. 
S tem bo uporabnik lažje izračunal porabo kurilnega olja.

O BŠ IREN PREGLED GO RILNIKA

Servi s ni  pregled gori lni ka zajema či ščenje vs eh  s es tavni-
h  delov pla mene cevi , či ščenje venti latorja za dovod 
zraka, zamenjavo gori l ne šobe, či ščenje fi ltra v oljni  črpalki  
in pregled elektrod za vži g. V primeru, da so elektrode 
poškodovane ali izrabljene, jih zamenjamo. Potreben je tudi 
pregled drugi h  meh ans ki h  komponent i n dovod ni h  cevi  za 
kuri lno olje. 

Pomemb ne s o pravi lna i zbi ra gori lne šobe, nas tavi tev 
zas tojne plošče, nas tavi tev elektrod, nas tavi tev tlaka oljne 
črpalke i n nas tavi  tev koli či ne dovoda s vežega i n povratnega 
ali  s ekundarnega zraka. Nas tavi tve s e kontroli rajo z 
elektrons ki m anali zatorjem di mni h  pli nov. 
Ko je gori lni k nas tavljen, s ervi s er rezultate i zpi še ali  natisne 
i n poroči lo pri  loži l kot dokazi lo o us treznos ti  nas tavitve 
i zgorevanja i n delova nja gori lni ka.

MO Ž NE NAPAKE PRI SERVISIRANJU 
GORILNIKA

Pogosta je nepravi lna i zbi ra gori-
lne šobe, zlas ti  kadar proizvajalec 
kotla ozi roma gori lni ka ne navede 
pri poročenih  ti pov šob. Šobe s e 
razli kujejo po obli ki  razprševanja 
i n po kapaciteti , kar pomeni  moč, 
ki  jo gorilni k proizvaja. Na pri mer, 

preveli ka moč gori lnika pomeni  krajše i ntervale delovanja 
gori lni  ka i n s  tem več vklopov gori lni ka. 
Pos ledi čno nastaja več zagons ki h  i zgub i n s taranje 
nekateri h  s es tav ni h  delov gori lni ka je h i trejše. 
Pri nastavitvi gorilnika je najpomembnejša pravilna 
nastavitev razmerja dovedenega goriva in zraka. Zaradi 
nepravilne postavitve merilne sonde ali iztrošenosti merilne 
celice lahko elektronski merilnik daje napačne rezultate in 
zavede serviserja. 

Ta napaka s e preverja z obvezno kontrolo s ajavos ti  i n 
prisotnos ti  nei zgorelega olja v di mni h  pli ni h . 
Sodobni  anali zatorji  di mni h  pli nov pa i majo vgrajene 
algoritme za kontrolo i n kali bra ci jo meri lni h  celi c, kar 
bistveno zmanjša možnos t nepravi lne nas tavi tve gori lni ka.
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Kaj svetujemo uporabnikom 
glede priprave na kurilno 
sezono

Kurilna sezona je letos že v polnem teku in težave, ki se po 
navadi pojavljajo ob zagonih sistemov so tokrat že za nami.
Velikokrat uporabniki serviserje ogrevalnih naprav kličejo 
tudi v primerih, ko naletijo na manj zahtevne težave, ki bi 
jih lahko rešili sami. Seveda je za to potrebno nekaj dobre 
volje in kanček tehničnega znanja. Navedli vam bomo 
nekaj primerov, za katere menimo, da jih uporabniki lahko 
izvedejo sami. Dobro je, da uporabnike o tem poučite in 
bo slabe volje zaradi nepotrebnih prihodov na objekt v 
prihodnjih letih zagotovo manj.

KAJ LAHKO UPORABNIK NAREDI SAM?

Uporabnik lahko sam preveri, ali ima dovolj kuriva in ali je 
v sistemu potreben tlak vode. Če ni, preveri spoje in poišče 
morebitno mesto puščanja vode. Napako najprej odpravi 
in šele nato dotoči vodo in po potrebi odzrači ogrevalna 
telesa. Priporočljivo je, da zahtevan delovni tlak v sistemu 
in predtlak raztezne posode zapiše mojster na nalepko 
na raztezni posodi skupaj z datumom pregleda. Preizkus 
naj se opravi vsako leto. Prav tako lahko uporabnik sam 
očisti notranja rebra v radiatorjih in preveri delovanje 
termostatskih ventilov. To naredi tako, da nastavitveni gumb 
zavrti v oba skrajna položaja in preveri, ali se steblo ventila 
premika. Enkrat letno je treba opraviti temeljit vzdrževalni 
pregled kotla, ki ga praviloma opravi pooblaščen monter. Če 
imamo za gorivo olje ali plin, enkrat letno oziroma v skladu 
z navodili proizvajalca naredimo servisni pregled kurilne 
naprave. Servisni pregled zajema celoviti pregled naprave, 
čiščenje gorilne komore in dimovodnih poti, menjavo 

gorilne šobe ali drugih elementov v skladu s servisnim 
načrtom. To delo naj opravi izključno usposobljen oziroma 
pooblaščen monter, serviser. Servisni pregled naj uporabnik 
naroči pravočasno in nikakor ne čaka, da se bo na gorilniku 
pojavila rdeča lučka za motnjo delovanja. 

ČIŠČENJE CISTERNE

Cisterno za shranjevanje kurilnega olja čistimo po potrebi. 
Vendar vsakih pet let preverimo, ali so se na dnu cisterne 
pojavile usedline. To naj uporabnik naredi tako, da 
iztoči oziroma izčrpa iz dna cisterne nabrane usedline in 
nečistoče. Odpadek odda na zbirnih centrih za ravnanje 
z nevarnimi odpadki. Če je usedlin in nečistoč veliko in že 
povzročajo zastoje delovanja gorilnika, je treba cisterno 
prečrpati, prečistiti gorivo in očistiti cisterno. Za to delo naj 
uporabnik pokliče pomoč serviserja oziroma podjetje, ki 
je specializirano za taka opravila. Cisterno je priporočljivo 
polniti v zimskem obdobju, ker je takrat olje gotovo 
obogateno z dodatki, ki zagotavljajo nizko temperaturo, ko 
je kurilno olje še tekoče (Cloud Point). Pazimo, da kotel med 
točenjem olja izključimo in ga ponovno vključimo nekaj 
ur kasneje, ko se morebitne usedline v cisterni ponovno 
poležejo. Uporabnik lahko sam kontrolira in po potrebi 
zamenja oljni filter v armaturi oljne instalacije. 
Če ima uporabnik rezervoar za utekočinjen naftni plin, ta je 
običajno v najemu, je predpisano vzdrževanje rezervoarja 
vključeno v ceno najema oziroma kuriva. V tem primeru 
zadošča, da uporabnik občasno preveri stanje polnosti 
cisterne in da morebiti ne uhaja plin. To ugotovimo po 
neprijetnem vonju. Če pa je uporabnik lastnik rezervoarja, 
mora v skladu s predpisi pridobiti potrdilo o varnostnem 
pregledu oziroma preizkusu rezervoarja, ki ga opravljajo 
pooblaščene organizacije.
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TEST DELOVANJA REGULATORJA 
OGREVANJA

Med enostavnejše regulatorje ogrevanja spadajo sobni 
termostati, bolj zmogljive in varčne regulacije pa so t.i. 
vremensko vodene postaje. Pri regulacijah se pogosto 
zgodi, da preprosto ne opazimo, da je poletna nevihta 
ali izpad elektrike povzročil okvaro elektronike. Zato je 
prav, da uporabnik pred vsako kurilno sezono preveri 
delovanje elektronske regulacije. Pri sobnih termostatih 
je potrebno obvezno zamenjati alkalne baterije, če so 
vgrajene in preveriti delovanje. To uporabnik stori tako, 
da namenoma poveča želeno temperaturo ali vklopi tako 
imenovano party funkcijo in počaka, da se ogrevanje vklopi. 
Če se nič ne zgodi, preveri, ali je kotel vključen, ali se ni 
morda izklopil varnostni termostat na kotlu, ali morebiti ni 
gorilnik v motnji. Napake lahko odpravi uporabnik sam, če 
pa se ponovijo, je to jasen znak, da bo potreboval pomoč 
serviserja. 

POD DROBNOGLED OGREVANJE 
SANITARNE VODE

Prav tako lahko uporabnik sam preveri delovanje 
ogrevanja sanitarne vode. Novejši regulatorji 
nam kontrolo in preizkus precej olajšajo, saj 
lahko vse temperature odčitamo na preglednem 
zaslonu in se tako prepričamo, da regulator 
pravilno meri vse temperature in da se regulacija 

odziva na nastavitve. Pri regulacijah je razmeroma pogosta 
napaka na zunanjem temperaturnem tipalu, predvsem, ker 
je mehansko precej izpostavljeno. Tipala se včasih lotijo 
hišni ljubljenčki, včasih se poškoduje kabel pri adaptaciji 
fasade. Tipalo naj bo obvezno nameščeno vsaj 150 cm 
nad tlemi in na izoliran zid, ne na fasadni podzidek (cokel), 
ki morebiti celo ni toplotno izoliran. Pri slabi namestitvi 
zunanjega tipala je lahko izmerjena temperatura tudi več 
stopinj višja, kot je dejanska temperatura. Morda je prav, 
da še enkrat povemo, zakaj je regulacija, ki meri zunanjo 
temperaturo, varčnejša in zagotavlja bolj udobno delovanje 
kot drugi načini reguliranja. Vremensko vodena regulacija 

skrbi, da v grelna telesa dovajamo le toliko toplote, kot je 
objekt potrebuje za vzdrževanje želene sobne temperature. 
Pri tem je merilo za količino toplote, ki jo objekt izgublja, 
prav zunanja temperatura. 

MEŠALNI VENTILI IN ČRPALKE 

Pri regulaciji ogrevanja je vgrajenih več 
komponent. Poleg regulatorja, ki je v 
kotlovnici, so vgrajeni še temperaturna 
tipala, motorni pogon na mešalnem 
ventilu, v dnevnem prostoru pa je 
vgrajena sobna enota za nastavitev 
želene sobne temperature. Preizkus 

delovanja je nekoliko zahtevnejši in se razlikuje glede na tip 
regulacije. Če je vgrajena alkalna baterija za neprekinjeno 
napajanje programske ure, jo naj uporabnik zamenja. Nato 
naj naredi preizkus delovanja tako, da vklopi ogrevanje 
in poveča želeno sobno temperaturo. Regulacija mora 
vključiti kotel. Takoj, ko ta doseže delovno temperaturo, se 
prične odpirati mešalni ventil. Mešalni ventil je priporočljivo 
pred začetkom kurilne sezone ročno zavrteti v obe 
skrajni legi. Če smo vse opravili in grelna telesa še vedno 

Iz
ve

db
a 

ko
tlo

vn
ic

e:
 Jo

že
 O

go
re

vc
 s.

p.



14

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

niso ogreta, je lahko prišlo do blokiranja 
obtočne črpalke. To lahko stranka 
preveri tako, da odvije velik vijak v 
osi črpalke, pred tem pa podstavi 
posodo, ker bo nekaj vode izteklo. 
Z izvijačem naj preveri, ali se rotor 
vrti. Če se ne vrti, naj z izvijačem 
večkrat zavrti rotor, da se uteče in 
zavrti. 

POUČITE UPORABNIKE O PRIMERNI 
SOBNI TEMPERATURI

Primerna sobna temperatura 
je odvisna od več dejavnikov, 
kot so namen, za kaj se prostori 
uporabljajo, način ogrevanja 
in navade uporabnika. 
Spalne prostore ogrevamo na 
temperaturo do 20 °C, delovne 

prostore od 18 do 22 °C, prostore za dnevni počitek od 20 
do 23 °C in prostore za osebno nego na 23 do 27 °C. Pri tem 
dosežemo pri ploskovnih ogrevalnih sistemih (talno, stensko 
ogrevanje) enako ugodje pri približno 1 do 2 °C nižji sobni 
temperaturi. Za ugodno klimo in počutje pa je treba skrbeti 
še za primerno vlažnost zraka, ta naj bo med 40 in 45 % . 

REŠITEV ZA PRETOPLE ALI 
PREHLADNE PROSTORE 

Če so določeni prostori ali cela 
etaža pretopla ali prehladna, 
lahko to težavo odpravimo 
z vgradnjo termostatskih 
ventilov in hidravličnim 
uravnavanjem ogrevalnega 
sistema. Princip je preprost, 

ravnamo se po prostorih, ki so hladnejši, in zagotovimo, da 
je dovodna temperatura dovolj visoka, da dosežemo želeno 
sobno temperaturo. V ostalih prostorih oziroma grelnih 
telesih pa zmanjšamo pretok vode in s tem učinek gretja. 

To naredimo z regulacijskimi vijaki, ki so praviloma vgrajeni 
v priključno armaturo grelnih teles oziroma v stenskem 
razdelilniku pri talnem ali stenskem ogrevanju. Ta postopek 
zahteva nekoliko več časa in potrpljenja, vendar je 
priporočljivo, da ga uporabnik sam obvlada. 

LETNO VZDRŽEVANJE KOTLA 

Sistemi ogrevanja na trdno gorivo ali lesno biomaso 
zahtevajo nekoliko več vzdrževanja tudi že med samo 
kurilno sezono. Kotel je treba redno očistiti: cevi toplotnega 
izmenjevalnika, kurišče, gorilno komoro in drugo v skladu 
z napotki in priporočili proizvajalca kotla. Enkrat letno 
je treba opraviti temeljit vzdrževalni pregled kotla, ki ga 
praviloma opravi pooblaščen monter. Preveri brezhibnost 
vseh tesnil na vratih kotla, dimovodnih ceveh, tlak vode 
v sistemu, delovanje varnostnih naprav in nastavitev 
delovanja. Zaželeno je, da uporabnik s kozi  kukalo preverja 
či s tos t kuri šča i n temperaturo di mni h  pli nov. Povečanje 
temperature di mnih  pli nov pomeni , da s o s e v kotlu nabrale 
obloge ozi roma, da je porušeno zgorevanje. Uporabnik naj 
preveri tudi, da je zagotovljen pros t dovod s vežega zraka 
v kurilnico. Tudi  či ščenje kuri šča v kotlu lah ko opravi  s am , 
vendar naj s e tega dela loti jo le bolj vešči  doma či  mojs tri .

Najmanj vzdrževanja je pri kompaktnih ogrevalnih napravah 
na plin in kurilno olje. Razloga sta dva: take naprave so 
tehnično in tehnološko najbolj dovršene in preizkušene, 
hkrati pa uporabljajo kurivo, ki pri gorenju ustvarja najmanj 
pepela in drugih nečistoč.

KAKO NAJ UPORABNIK SKRBI ZA 
ČISTOČO V KURILNICI
Uporabniku svetujemo, da redno skrbi za či s točo v kuri l ni ci . 
Ni  zaželeno, da je v i s tem pros toru, kjer je nameščen oljni 
kotel tudi  kotel na trdno kuri vo, kjer nas taja večja koli či na 
prah u, ki  s e nato odlaga v dovodni h  kanali h  za s vež zrak v 
gori lni ku. V kuri lni ci  tudi  ni  dovo ljeno goji ti  perjadi  i n drugi h  
ži vali . 

 Jože Hertiš, u. d. i. e.
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+ez 200 udeležencev 
Seltronovih strokovnih 
seminarjev v letu 2009

Za strokovne seminarje smo letošnje leto namenili pet 
terminov v mesecu juniju. Termini so bili polni in skupaj 
smo sprejeli 217 udeležencev. Seminarje smo organizirali 
v hotelu Veter, da smo omogočili udeležbo čim večjemu 
številu slušateljev. 

Dejstvo je, da nam v današnjem času znanje izjemno koristi, 
sploh v trenutnih gospodarskih razmerah. Znanje je namreč 
bogastvo, ki nam ga ne more nihče vzeti. Ker se tega v 
podjetju zavedamo, smo želeli svojim slušateljem dati čim 
več novih informacij, ki jih bodo lahko koristno uporabili v 
prihodnosti pri svojem delu. 

Seminarji so bili razdeljeni na tri dele. Prvi del je vodil g. 
Jože Hertiš u.d.i.e.. Slušateljem je predstavil nove zmogljive 
diferenčne regulatorji SGC, regulatorja ogrevanja Promatic 
D10 in D20, motorne pogone AVC in kompaktni regulator 
CMP25. Odgovarjal je tudi na vprašanja, ki se navezujejo na 
primere iz prakse.

Drugi del seminarja je bil namenjen predstavitvi zastopanih 
programov podjetja. Predavanja je vodil g. Boštjan 
Bedekovič u.d.g.i., ki je predstavil ekspanzijsko tehniko 
nemškega podjetja Eder in kamine italijanskega proizvajalca 
Jolly Mec. 

Tretji del seminarja je bil izveden na sedežu podjetja in je 
zajemal praktičen preizkus zagona kamina Jolly Mec. 

Vsi udeleženci so prejeli brezplačno strokovno gradivo, ki ga 
bodo lahko koristno uporabili pri svojem delu.

Program seminarjev smo popestrili tudi z nagradno igro. 
Na vsakem seminarju smo srečnemu izžrebancu podarili 
diferenčni regulator SGC.

Veseli nas, da naši poslovni partnerji cenijo strokovnost ter 
koristi takšnih izobraževanj, kar se kaže v tem, da se vsako 
leto povečuje povpraševanje po omenjenih seminarjih.

"Modrec več priložnosti ustvari, kot jih najde." 
  Francis Bacon

Srečni dobitnik diferenčnega 
regulatorja SGC.
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 ▶ Regulatorji 
ogrevanja 
 
 



 ▶ Oljni 
kondenzacijski 
kotel 
 



 ▶ Pretočni 
grelnik in 
hranilnik 
 



 ▶ Kombinacija: 
plin in sonce 
 
 



 ▶ Kombinacija: 
zrak in sonce 
/toplotna 
črpalka HPSU 



 ▶ Nov pristop 
k talnemu in 
radiatorskemu 
ogrevanju 



 ▶ Talno 
ogrevanje za 
industrijo 
 



 ▶ Plinski 
kondenzac. 
kotel za 
industrijo 



OBRAZEC ZA NAROČILO PROSPEKTOV POŠLJITE NA FAKS: 02 671 96 66

PODATKI NAROČNIKA

IME IN PRIIMEK:

PODJETJE:

NASLOV:

P.ŠT. IN KRAJ:

TELEFON:

GSM:

FAKS:

E-POŠTA:

 ▶ Gorilniki 
Herrmann 
 
 



 ▶ OEG 
katalog 
rezervnih 
delov 



 ▶ Cenik 
prodajnega 
programa 
 



 ▶ Priročnik za 
projektante 
in monterje 
 



 ▶ Modularni 
EAC sistem 
 
 



 ▶ Modularno 
raztezno 
postrojenje 
 



 ▶ Raztezne 
posode 
 
 



 ▶ Systemwart 
 
 
 




