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Srečno 2011
Želimo vam vesele praznike in vse
najlepše v novem letu.
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Srečno

2011

Novoletno voščilo
Malo je praznikov, ki so zaznamovani z notranjim nemirom, v
pričakovanju nečesa lepega. V čarobnih trenutkih in soju sveč postanemo
ponovno samo ljudje, ki si podamo roke in voščimo vse najlepše.
Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinesejo
srečo drugim ljudem in vsak trenutek je lahko nov začetek.
V prihajajočem letu 2011 Vam želimo čim več zadovoljstva in pozitivnih
dejanj, da boste čim večkrat rekli: "To sem naredil.
Uspelo mi je. Bilo je težko, a občutek je enkraten.
Zmorem, to sem jaz."

Kolektiv podjetja Seltron
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Spoštovani poslovni partnerji,
uporabniki naših izdelkov in storitev!
Na lokaciji v Bohovi za vas urejamo nove prodajne prostore,
prostore za komercialo, logistiko in skladišča. Vse to nam bo
omogočalo bistveno boljše izvajanje prodajnega procesa,
širitev ponudbe in boljšo založenost.
Ključni pri celotni zgodbi smo vsi zaposleni v podjetju, ki
skupaj z vami, dragi kupci in poslovni partnerji, celotni
vsebini dajemo smisel in udejanjamo naše poslanstvo.
Čas v katerem živimo nam jasno sporoča, da ne moremo
in ne smemo čakati ter pričakovati čudežnih rešitev od
drugod ali od drugje. Za nezavidljivo stanje v družbi nismo
krivi, smo pa odgovorni, da naredimo vse, kar je v naši
moči in sposobnostih, da bomo boljši, da izkoristimo svoj
potencial. Predvsem pa se moramo zavedati, da smo »sami
svoje sreče kovač«. Zadovoljstvo in sreča pa se napajata iz
občutka koristnosti in pripadnosti, ki jo daje le ustvarjalno
in predano delo ter urejeno okolje s pozitivnimi vrednotami.


Marijan Hertiš, univ. dipl. inž., direktor

Ob koncu leta skoraj vsi naredimo »inventuro«, pregled
opravljenega dela in hkrati kujemo načrte ter postavljamo
cilje za naslednje leto. Tako smo tudi v Seltronu prejšnje
leto najavili velike premike in spremembe v našem
poslovanju.
V skladu z vizijo podjetja Seltron smo sredi največje
razvojne investicije v zgodovini podjetja. V začetku leta
2010 smo izvedli nakup novih poslovnih prostorov na elitni
lokaciji v Mariboru in se lotili celovite prenove.
Sočasno veliko truda in časa vlagamo v posodabljanje
poslovnih procesov, ki jih prilagajamo novim poslovnim
prostorom in so usmerjeni predvsem k čim bolj
učinkovitemu zadovoljevanju potreb naših cenjenih
kupcev in poslovnih partnerjev.

Verjamemo, da bomo do pomladi uspešno izvedli
tudi drugi del prenove poslovnih prostorov na
Tržaški cesti 85 v Mariboru in tako zaključili celoten
projekt selitve podjetja.
Zato bi že sedaj želel izkoristit priložnost in Vas
v zgodnjih pomladanskih mesecih vabim v nove
prodajne prostore Seltron-a.


Marijan Hertiš, univ. dipl. inž., direktor



Novi proizvodni prostori

V nove poslovne prostore smo že preselili: vodstvo
podjetja, podporne službe, proizvodnjo in vso
infrastrukturo IT. Selitev je bila narejena v rekordno
kratkem času, praktično brez motenj za poslovne
partnerje in kupce. Vse to ne bi bilo mogoče brez velikega
angažiranja vseh zaposlenih v podjetju.
V prihodnjih mesecih sledi druga faza selitve, ki je v prvi
vrsti namenjena vam, spoštovani kupci in poslovni partnerji.
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Miran Kvas
NOVA OSEBA V VODSTVENI STRUKTURI
PODJETJA

Podjetje ima osnovno vizijo in strategijo že definirano,
zato je moja naloga in cilj, da jo skupaj s sodelavci
nadgradimo in implementiramo na trg. To pomeni, da
bo podjetje Seltron tudi v prihodnosti na slovenskem
trgu ponudnik proizvodov, ki so rezultat lastnega
znanja s kombinacijo komplementarnih programov in
s ciljem ponudbe celovitih rešitev za potrebe ogrevanja
stanovanjskih zgradb.
Z odprtjem novega prodajnega centra se bo razširila
ponudba tudi na programe s področja vodovoda in
kopalniške opreme. Posebna pozornost bo namenjena
lastni blagovni znamki, katere vrednost je ogledalo
podjetja. V ta namen bo strategija usmerjena v prodajne
programe, ki bodo inovativni, kakovostni in cenovno
zanimivi. To konkurenčno prednost bomo dosegli z
lastnim razvojem sistemskih rešitev, z najboljšo tehnično
podporo kupcem ter korektno po-prodajno servisno
storitvijo.



Miran Kvas, vodja komerciale

Z junijem 2010 sem v Seltronu nastopil delovno mesto
"Vodja komerciale za domači trg". Razlog za odločitev, da
sprejmem ponujeno delovno mesto je bil v tem, da sem
podjetje poznal, saj sem z njim poslovno sodeloval že
skoraj 20 let. Poleg tega je podjetje v prvi vrsti proizvajalec
z lastnim proizvodnim programom in z jasno strategijo
trženja. Odločitev lastnikov glede selitve celotnega podjetja
na novo lokacijo, katera bo prinesla še boljše delovne in
logistične pogoje in s tem osnovo za kvalitetno rast podjetja
v bodoče, je mojo odločitev še podkrepila.
Vsako podjetje ima svoje specifičnosti. Tako sem kljub
20-letnim izkušnjam, ki sem jih pridobil v velikih trgovskih
sistemih kot so bili Jeklotehna, Kovinotehna in Merkur,
sedaj postavljen pred nove izzive na področju vodenja
komerciale. Potreboval bom nekaj časa, da bom spoznal in
osvojil informacijski sistem, procese, pravila in opravila, ki so
potrebna za učinkovito delo ter obvladovanje komerciale v
podjetju Seltron.
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Novosti pri izdelkih Seltron

SELTRON novice
Montaža in priključitev prenovljenih regulatorjev bosta
enaki kot smo že vajeni pri obstoječih solarnih regulatorjih
SGC. Naj še omenim, da bo regulator SGC14 imel 5 vhodov
za tipala in en izhod. Regulatorja SGC26 in SGC36 pa bosta
narejena na novi platformi in bosta imela 6 vhodov za
tipala ter 2 izhoda (SGC26) oziroma 3 izhode (SGC36).
Novosti, posodobitve in kopica drobnih izboljšav
bodo dale regulatorjem SGC nove možnosti uporabe v
konvencionalnih in kompleksnih ogrevalnih sistemih.

PRENOVA REGULATORJA CMP25



Edi Krivec, vodja razvoja

PRENOVA SOLARNIH REGULATORJEV
SGC
V prihajajočem letu 2011, bomo posebno pozornost
namenili prenovi družine solarnih regulatorjev SGC.
V načrtu imamo številne novosti in posodobitve, naj
omenim le najpomembnejše:
▶▶ Regulatorji bodo imeli vgrajeno funkcijo simulacije
tipal. Funkcija bo dajala monterju možnost, da preizkusi
delovanje izhodov regulatorja tudi takrat, ko niso dani
vsi pogoji za delovanje. Njena uporabnost se bo posebej
pokazala pri zagonu in testiranju sistema.
▶▶ Sistem pomoči s kratkimi navodili, obvestili in opozorili,
ki bo enak kot pri regulatorju CMP25-2.
▶▶ Na voljo bodo prenovljeni diagrami temperatur za
obdobje zadnjega tedna in detajlni pregled izmerjenih
trenutnih temperatur.
▶▶ Dodani bodo različni diagrami pridobljene energije za
preteklo časovno obdobje.
▶▶ Nadgrajeno bo programiranje prostih izhodov
regulatorja. Izhodu boste lahko določili več parametrov.
Izbirali boste lahko med različnimi možnostmi delovanja.
Izhod bo lahko deloval termostatsko, diferenčno in po
časovnem programu. Poleg tega mu boste lahko določili
odvisnost od drugih izhodov in temperatur.
▶▶ Prenovljen bo način reguliranja sistemov s solarnimi
kolektorji in dodatnim virom energije. Regulator bo
najprej izrabil vse možnosti solarnega sistema, in šele
nato uporabil dodatni vir energije. Pri shemah z več
viri energije bo možno posamezne vire energije tudi
izklopiti. Ta funkcija je zelo uporabna predvsem v
poletnem času, ko želimo vodo ogrevati le s solarnim
sistemom.

S koncem leta 2010 je prišel na trg regulator CMP25-2,
ki predstavlja prenovo regulatorja CMP25. Namenjen
je reguliranju enega mešalnega ogrevalnega kroga.
Uporablja se kot samostojni regulator ali v BUS povezavi z
enim od vremensko vodenih regulatorjev podjetja Seltron.
Poglavitna novost prenovljenega regulatorja je osvežen
grafični vmesnik, ki je odslej bolj preprost in enak
tistemu, ki ga že poznamo od regulatorjev WDC in SGC.
Regulator omogoča tudi priklop kotlovnega tipala in s tem
optimalno delovanje ter izrabo toplotnega vira.
Pomembna novost je tudi sistem pomoči, v kateri najdete
kratka navodila za uporabo regulatorja, seznam obvestil o
delovanju, seznam opozoril o morebitnih napakah tipal in
posebno funkcijo, ki omogoča odjavljanje odvečnih tipal.
Za analizo delovanja sistema ogrevanja so na voljo različni
diagrami izmerjenih temperatur. Diagrami temperatur za
obdobje zadnjega tedna in detajlni diagrami trenutnih
temperatur.
Montaža in priključitev regulatorja se vršita na enak način
kot smo ga že vajeni pri predhodniku CMP25.
Regulator CMP25-2 omogoča priključitev do dveh sobnih
enot DD2+ in s tem maksimalno udobje ogrevanja.
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Novo pri zalogovnikih
toplote
UNIVERZALNI ZALOGOVIK
TOPLOTE HSK

Zalogovnik omogoča priklop različnih porabnikov:
▶▶ radiatorskega ogrevanja,
▶▶ talnega ogrevanja
▶▶ in pripravo tople sanitarne vode.

NOVO

Zalogovnik HSK ima vgrajena dva toplotna izmenjevalca
za solarni sistem. Prvi je vgrajen na spodnjem delu
zalogovnika, drugi toplotni izmenjevalec (od HSK800
naprej) pa je nameščen v zgornjem delu hranilnika, kar
pripomore k še izboljšanemu in hitrejšemu prenosu toplote,
pridobljene s pomočjo sončne energije.
Kljub svoji vsestranskosti ostaja samo reguliranje omenjenih
porabnikov in virov toplote dokaj enostavno. Vsi priključki
so načrtovani tako, da viri in porabniki delujejo hkrati,
neodvisno drug od drugega.

PREDNOSTI KOMBINIRANEGA
HRANILNIKA TOPLOTE HSK:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

popolno toplotno razslojevanje,
možnost priključitve različnih virov,
narebren izmenjevalec za sanitarno vodo,
dva solarna toplotna izmenjevalca večje površine,
možnost namestitve elektro grelca,
zaščita proti legioneli,
izolacija iz mehke pene 120 mm,
zalogovnik je izdelan iz visokokakovostnega jekla S235JR.

Zalogovnik HSK ima dve osnovni funkciji.
Prva je zagotavljanje dovolj sveže higiensko neoporečne in
na pravilno temperaturo segrete sanitarne vode.
Druga funkcija pa je hramba toplote iz različnih virov
ogrevanja.
Zalogovnik toplote HSK omogoča kombinirano uporabo
različnih virov toplote:
▶▶ sončnih kolektorjev,
▶▶ oljnega ali plinskega kotla,
▶▶ kotla na biomaso,
▶▶ toplotne črpalke,
▶▶ možnost vgraditve dodatnega elektro grelca.
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Zalogovnik HSK zagotavlja dovolj tople vode v primeru
kratkoročne in hitre porabe, kar je posebej pomembno
za segrevanje sanitarne vode, kot tudi pri dolgotrajni
kontinuirani porabi za ogrevanje prostorov.
Rebrasti cevi, v katerih se segreva sanitarna voda, sta
dimenzionirani tako, da omogočata dovolj tople vode za
različno zahtevne porabnike. Pri pretoku voda ustvarja
turbolence, ki onemogočajo odlaganje vodnega kamna,
saj se molekule vodnega kamna pri pretoku tople vode
skozi cev redno izpirajo. Le v izjemnih primerih, kadar je
voda izredno trda, se kljub omenjenim lastnostim priporoča
čiščenje z namenskim čistilnim sredstvom.
Izmenjevalec je narejen iz nerjavečega jekla, protikorozijska
zaščita zalogovnika in nameščanje dodatnih anod za zaščito
pred korozijo nista potrebni.
V zalogovniku HSK so združene vse prednosti hranilnika
toplote s prednostmi pretočnega segrevanja sanitarne vode.


Mitja Hertiš, univ. dipl. oec. , produktni vodja
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Seltron ploskovni sončni
kolektor nove generacije

PROSUN TS201
Novi ploskovni kolektor Seltron PROSUN TS201 izpolnjuje
visoke tehnične standarde in zahteve v tehnologiji sončnih
kolektorjev. Izdelava poteka na popolnoma robotizirani
proizvodni liniji. To zagotavlja izredno natančnost izdelave
in maksimalno kvaliteto. Ohišje kolektorja je izdelano iz
aluminija. S težo samo 35 kg, spada med najlažje kolektorje
na trgu. Solarno steklo je pritrjeno s pomočjo namensko
razvitega dvokomponentnega lepila.
Super selektivni absorber zagotavlja visok izkoristek sončne
energije. Vrhunski dizajn in steklo s črnim robom brez
mehanskega okvirja daje unikaten in atraktiven izgled.
Ploskovni kolektor Seltron predstavlja dovršeno rešitev in
najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

MOŽNA POSTAVITEV KOLEKTORJEV

NA RAVNO STREHO

▶▶ izjemno visok izkoristek zaradi solarnega stekla in superselektivnega absorberja,
▶▶ hitra in enostavna montaža,
▶▶ kolektor je možno postaviti vertikalno ali horizontalno,
▶▶ domišljena konstrukcija omogoča montažo na streho, v
streho ali na ravno streho,
▶▶ možno je povezati do 6 kolektorjev brez vmesnih
fleksibilnih členov,
▶▶ minimalna razdalja med kolektorji (samo 55 mm),
▶▶ tehta le 35 kg, kar olajša prenašanje in ne obremenjuje
strešne konstrukcije,
▶▶ popolnoma avtomatizirana proizvodnja na sodobni
robotski liniji zagotavlja maksimalno natančnost
izdelave in visoko kakovost,
▶▶ vsak kolektor je testiran s tlakom 15 barov,
▶▶ pridobljen evropski znak kakovosti za solarne izdelke
SOLAR KEYMARK,
▶▶ dolga življenjska doba,
▶▶ 10 letna garancija.

NOVO

PREDNOSTI:

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina
Širina
Debelina
Absorpcijska površina
Aperturna površina
Masa
Dovoljena temperatura mirovanja
Sposobnost absorpcije
Sevalne izgube
Kaljeno solarno steklo
Transmisija stekla
Izolacija (mineralna volna)
Ohišje
Absorber iz Aluminija
Dovoljen kot montaže

1.730 mm
1.170 mm
83 mm
1,84 m2
1,84 m2
35 kg
234 °C
95 %
5%
3,2 mm
90 %
40 mm
Aluminij
visoko selektivni premaz
min. 15 ° max. 75 °

NA STREHO

V STREHO

45 °

min. 15 ° - 75 °

min. 20 ° - 75°

vertikalno/horizontalno

vertikalno/horizontalno

vertikalno
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ODGOVOR
Imate nekoliko starejši analogni regulator, ki ne podpira
digitlne komunikacije, ki jo potrebuje sobna enota DD2.

KATERO REGULACIJO IZBRATI?
Imamo novogradnjo in kar bogat ogrevalni sistem, ki je
sestavljen iz kotla na polena Central28, dveh zalogovnikov
različnih dimenzij, v dnevni sobi pa imamo tudi kamin, ki ga
kurimo občasno.

Tokrat smo za vas izbrali nekaj zanimivih vprašanj, ki smo
jih prejeli na naš spletni forum na temo izbire ustreznega
ogrevalnega sistema, regulacije ogrevanja ipd. Vsi, ki foruma
še niste uporabljali, ga lahko preizkusite na spletni strani
www.seltron.si pod izbiro "Forum - vprašajte strokovnjaka".
Na vaša vprašanja odgovarja tehnični direktor Jože Hertiš.

ZAMENJAVA SOBNE ENOTE
Imam inštalirano regulacijo HRC10UBK in analogno sobno
enoto FS10. Zanima me, ali je možna zamenjava samo
analogne sobne enote z digitalno sobno enoto DD2?

Objekt ogrevamo z dvema ogrevalnima krogoma, talnim
in radiatorskim. V zalogovniku imamo pretočni grelnik
sanitarne vode. Za dvig temperature povratka v kotel na
trdo kurivo nameravamo vgraditi Laddomat.
Zanima me ali je vse našteto možno upravljati z enim
regulatorjem ogrevanja in kako bo sistem deloval ob
hkratnem kurjenju v kotlu na trdo kurivo in kaminom.
Bralec foruma

ODGOVOR

Če to ni možno pa mi svetujte kakšna zamenjava je možna,
da bi v sobi imel digitalno enoto?
Bralec foruma
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Dva hranilnika, posebej ker sta različna, povežite zaporedno.
V tem primeru se oba skupaj obnašata kot en hranilnik.
Ker boste polnjenje hranilnikov izvedli z ladomatom,
potrebujete le še regulacijo dveh mešalnih ogrevalnih
krogov. V ta namen uporabite regulator PROMATIC WDC20,
ki lahko regulira dva neodvisna mešalna ogrevalna kroga.
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POSODOBITEV REGULACIJE

ODGOVOR

Odločam se za posodobitev ogrevalnega sistema.
Trenutno imamo v kurilnici oljni kotel in grelnik sanitarne
vode GBK100LN (kombinacija električnega grelca in
centralne). Obtočno črpalko in en mešalni krog krmili sobni
termostat Chronoterm H7.
Regulacijo obstoječega sistema nameravam posodobiti
zato me zanima kateri model iz serije PROMATIC bi bil za
moj sistem ogrevanja najprimernejši (D10, D20, WDC10B,
WDC10 ali WDC20)?

Predlagam regulator iz nove generacije, PROMATIC WDC.
Za vašo kotlovnico brez solarnega sistema oziroma s
samostojnim solarnim sistemom potrebujete regulator
PROMATIC WDC10B. Če vključimo še regulacijo solarnega
sistema, je potrebno izbrati PROMATIC WDC10. V tem
primeru dodatnega diferenčnega regulatorja SGC13 za
solarni sistem ne potrebujete.

V naslednjem koraku bom ogrevalni sistem dopolnil še s
solarnim sistemom SOLO CLASIC ali SOLO VAC.
Omenjena kompleta vsebujeta diferenčni regulator SCG13.

Prednost pri uporabi regulatorja ogrevanja PROMATIC
WDC10 je v tem, da obe regulacijski zanki komunicirata med
seboj. Pomeni, da ko solarni sistem deluje, se za določen čas
prepreči dogrevanje sanitarne vode iz kotla.

S KAKŠNIMI KABLI POVEZATI
REGULATORJE IN TIPALA?
Pred časom sem nabavil regulator ogrevanja PROMATIC
WDC 20 in WDC 10. Sedaj pa me zanima s kakšnimi kablom
naj izvedem električno povezavo med regulatorjema ter
sobno enoto DD2+. Enako vprašanje se mi zastavlja glede
povezave tipal. Prijatelj mi je povedal, da je za to uporabil
telefonski kabel z oklopom 2 x 0.6 m2 in zadeva deluje.
Ali je ta informacija pravilna?
Franci

ODGOVOR
Za priključitev tipal se uporabi signalni kabel npr. J-Y(St)Y 2
x 0.6 m2.

Zanima me ali se lahko diferenčni regulator in regulator
PROMATIC med seboj povežeta?
Želel bi takšno rešitev, ki bi mi zagotovila, da ne bi bila ena
od naprav odveč ali pa da ne bi bila združljiva z ostalimi
regulatorji.
Prosim za nasvet.

Za priključevanje vseh ostalih naprav (regulatorja, gorilnika,
črpalke, motorjev za mešalni ventil) pa se uporabi kabel za
omrežno napetost, ki je skladen s standardom HAR03.
Kabel naj bo fino-žičen s presekom 0,75 mm2 ali 1,5 mm2.
Vaš prijatelj je za priklop tipal izbral pravi kabel, uporabite
ga tudi vi.
Sobna enota deluje tudi, če je povezana z običajnim
kablom, vendar uporabo odsvetujem zaradi vpliva
morebitnih motenj ali prenapetosti pri nevihtah.

Luka
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KAKO REGULIRATI DODATNI
HRANILNIK?
Imam dve peči: na olje (20 kW)
in na drva (približno 20 kW) ter
toplotno črpalko za sanitarno
vodo.
Temperatura peči se kontrolira
s Samson termostatom.
Poleti segrevam sanitarno
vodo s toplotno črpalko na
elektriko.
Kurim večinoma na drva.
Oljni kotel uporabljam le
za segrevanje zjutraj in
segrevanje pred prihodom iz
službe oziroma v prehodnem
obdobju.
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ODGOVOR
Shema 408, po kateri ste imeli priključen regulator
ogrevanja PROMATIC D20, omogoča avtomatsko delovanje
ogrevalnega sistema z dvema kotloma in izvaja vso
potrebno regulacijo in varovanje takega sistema.
V vašem primeru ste se pravilno odločili za nadgradnjo
sistema z zalogovnikom, ker vam bo tak sistem dajal vso
potrebno udobje in glede na to, da pretežno kurite s
kotlom na trdo kurivo, tudi dodatno zmanjšal potrebo po
aktiviranju kotla na olje.
Sisteme ogrevanja s hranilnikom v povezavi z dvema viroma
ogrevanja vodimo po shemi 409 ali 410.
Kdaj izberemo katero?
409

D10
D20

Temperaturo kontroliram s
sobno enoto DD2, celotni
ogrevalni sistem pa vodi regulator ogrevanja PROMATIC
D20 vezan po shemi 408.
408

D20

Če regulator ogrevanja PROMATIC D20 priključimo po
shemi 409, le-ta vrši preklop med enim ali drugim načinom
ogrevanja. To shemo izberemo kadar se večino časa
ogrevamo z enim kurivom oziroma kotlom.
410

D20

Ker z delovanjem sistema nisem v celoti zadovoljen, želim
v sistem dodati še hranilnik. Žal sem pri tem prostorsko
omejen z višino stropa, zato se bom odločil za hranilnik
prostornine 800 litrov.
Katero shemo naj izberem za tako razširjen sistem
ogrevanja? Nagibam se k izbiri shem 409 ali 410, zato me
zanima v čem se razlikujeta?
Dare
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V primeru, da se oljni kotel uporablja pogosto ali skoraj
vsakodnevno, je bolj primerno izbrati shemo 410. V tem
primeru je oljni kotel priključen zaporedno in omogoča, da
se topla voda iz hranilnika porabi »do konca«, kar manjka pa
se dogreje v oljnem kotlu.
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OGREVANJE DVEH STANOVANJ

RAZLIKA MED SOBNIMA ENOTAMA
DD2 IN DD2+

Sobna enota DD2

Pred kratkim sem predelal sistem centralnega ogrevanja.
Prej smo ogrevali eno stanovanje, sedaj pa ogrevamo dve
ločeni stanovanji in sanitarno vodo. Imamo kotel na olje in
tri ogrevalne veje in sicer posebno ogrevalno vejo za prvo
stanovanje, vejo za drugo stanovanje in ogrevalno vejo za
sanitarno vodo. Vsaka veja ima svojo črpalko, v sistemu
ogrevanja pa nimamo mešalnih ventilov. Poleti ogrevamo
sanitarno vodo tudi s toplotno črpalko. Trenutno imam že
tedenski sobni termostat
Tripar

ODGOVOR
Primer lahko uredite na dva načina:
▶▶ osnovno z manjšim posegom ali
▶▶ bolj korenito z malo večjim vložkom in povečanjem
udobja in varčnostidelovanja.
Varianta osnovne rešitve je z uporabo dveh sobnih
termostatov, na primer T1. Za vsako ogrevalno vejo
uporabimo en termostat, mehanski termostat pa vgradimo
v grelnik sanitarne vode. Ena od slabosti tega sistema je
tudi v tem, da kotel skozi celotno kurilno sezono deluje na
konstantni temperaturi, kar poveča stroške ogrevanja.
Drugi način je z vremensko vodeno regulacijo in dvema
mešalnima ogrevalnima krogoma, krmiljenjem črpalke
za sanitarno vodo in krmiljenjem kotla. V tem primeru
svetujemo regulator PROMATIC WDC20 in sobne enote
DD2+. V tem primeru, dobite maksimalno varčen sistem
ogrevanja, ki zagotavlja tudi maksimalno varovanje vseh
ogrevalnih komponent.

Sobna enota DD2+

Že nekaj časa je v vaši ponudbi nova sobna enota DD2+,
ki je celo cenejša od stare DD2, nikjer pa ni dokumentacije
o tem kako deluje in v katerih primerih se uporablja.
Sprašujem torej v čem se razlikuje DD2 od DD2+?
Peter

ODGOVOR
DD2+ je naša novejša verzija sobne enote DD2 in deluje z
novimi regulatorji PROMATIC WDC in CMP25-2, kakor tudi
z obstoječimi PROMATIC D10, D20, CMP25... To pomeni, da
lahko v celoti nadomešča sobno enoto DD2.
Za uporabnika in monterja je sobna enota DD2+ do
določene mere poenostavljena, zato ima bistveno manj
parametrov in nima programske ure. Zaradi poenostavitve
delovanja so tudi same nastavitve enostavnejše in manj
obsežne.
Sobna enota DD2+ pa ima skupaj z regulatorjem ogrevanja
PROMATIC WDC20 tudi več bistvenih prednosti:
▶▶ priključimo lahko dve sobni enoti, za vsak ogrevalni krog
svojo,
▶▶ točen čas se samodejno sinhronizira s časom na
regulatorju,
▶▶ sinhronizacija tipal ni več potrebna in se izvede
samodejno,
▶▶ za prikaz temperature lahko izberemo poleg zunanje
tudi katerokoli drugo temperaturo, ki jo regulator meri...
V našem prodajnem programu bosta do nadaljnjega na
voljo obe verziji sobne enote DD2 in DD2+.
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KAKO IZVESTI ZAŠČITO KOTLA NA
TRDO GORIVO?
404d

D20



PROMATIC D20

Imam sistem ogrevanja s kotlom na trdo kurivo,
zalogovnikom in solarnim sistemom, ki ga regulira
PROMATIC D20 po vezalni shemi 404d.
V času ogrevalne sezone PROMATIC D20 ob 22. uri zvečer
izklopi ogrevanje, ker preide na nočni režim in mi ogrevanja
ponovno vklopi zjutraj. To je sicer v redu, vendar težava
nastopi v primeru, ko zvečer nisem posebej pazljiv in v
kotel naložim preveč drv. Sistem se v teh primerih ne
kontrolirano preveč segreje. Razmišljam, da bi vgradil
dodatno temperaturno tipalo KF2, vendar ga ne bi vgradil v
kotel na drva, temveč v spodnji del zalogovnika in ga vezal
na podnožje C12 (po shemi 404d).
Ali bi mi v tem primeru PROMATIC D20 ponovno samodejno
vklopil ogrevanje kljub nočnemu načinu delovanja in sistem
hladil preko radiatorjev? Kakor je navedeno v navodilih
na str. 25 (zaščita kotla na trdo kurivo). Na kakšen način
oziroma pri kakšnih temperaturnih nastavitvah bo regulator
nato ogrevanje izklopil?
Janez

ODGOVOR
V vašem primeru je verjetno volumen hranilnika premajhen
glede na moč ogrevalnega sistema, zato vam zalogovnik
zvečer ne prevzame vse presežne toplote iz kotla na trdo
kurivo. V tem primeru je potrebno zvečer nekoliko bolj paziti
pri nalaganju kotla.
Regulator ogrevanja PROMATIC D20 ima za tak primer
vgrajen varovalni mehanizem. V primeru, da temperatura
hranilnika preseže nastavljeno zgornjo temperaturno,
regulator samodejno prične višek toplote odvajati v
ogrevalni sistem. Vrednost maksimalne temperature
zalogovnika je določena z nastavitvijo parametra S5.9,
tovarniško je nastavljen na temperatura 90 °C.
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Ko temperatura hranilnika preseže nastavljeno vrednost,
se aktivira ogrevanje prostorov in sanitarne vode ne glede
na nastavitve in časovni program. Ogrevanje prostorov in
sanitarne vode se izvaja tako, da regulator mešalni ventil
odpre le toliko, da temperatura dvižnega voda ne preseže
maksimalne dovoljene temperature tako, da pri tem ne
pride do šoka in udara vroče vode v grelna telesa. Vrednost
maksimalne temperature dvižnega voda se nastavljena s
parametrom S2.7.

DODATNO TIPANJE TEMPERATURE V
KOPALNICI
Imam vgrajeno
vašo regulacijo
za ogrevanje
PROMATIC D20.
V dnevni sobi
imam sobno
enoto DD2, ki mi
regulira ogrevalni
krog za spodnjo
etažo. V tej sobi
pa imam tudi
lončeno peč, ki jo
občasno kurimo
(prehodno obdobje, vikendi). V tem primeru se zaradi dovolj
visoke temperature, ogrevanje v tej etaži izključi, posledično
pa imamo mrzlo kopalnico in ostale prostore.
Ta problem sem želel rešiti z dodatnim tipalom v kopalnici
(dodatno tipalo PS10/M, dolžina kabla je cca 7 metrov),
priklopljenim na sobno enoto. Ob aktiviranju tega tipala
kot regulacijske temperature, na sobni enoti temperatura
dodatnega tipala niha v območju dveh stopinj v času cca
pol minute. (na primer od minimalno 20,1 °C do 22,3 °C).
Pri nastavljenem tipalu sobne enote tega nihanja ni bilo.
Zaradi nihanja temperature regulacija ne deluje optimalno.
Možen vzrok bi lahko bil, da je dolžina kabla predolga,
vendar ga ni možno skrajšati. Zanima me ali obstaja kakršna
koli druga rešitev za moj problem.
Marijan

ODGOVOR
Upoštevati je potrebno, da mora biti priključni kabel za
dodatno tipalo, ki ga priključujemo na sobne enote obvezno
signalni z opletom npr. J-Y(St)Y 1x2x0.6 mm2.
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Oplet se poveže skupaj z eno aktivno žico v sponko 4.
Dolžina kabla naj ne bo več kot 10 metrov. Pri namestitvi
vodnika se izogibamo, da bi potekal neposredno ob kablih
za omrežno napetost. Nestabilno merjenje temperature
je posledica elektromagnetnega sklopa, ki nastane med
vodniki tipala in drugimi vodniki z omrežno napetostjo.
V vašem primeru predlagam
enostavnejšo in boljšo rešitev, ki je prav
za tak primer vgrajena v obliki posebne
funkcije v sobno enoto DD2 in DD2+.
Na sobni enoti lahko aktivirate izklop
sobnega tipala, ki traja najmanj 5 ur oz.
toliko časa kot je sobna temperatura
višja od želene sobne temperature.
Ko ta pogoj ni več izpolnjen se sobno
tipalo samodejno vključi.
Funkcijo vključite s servisno nastavitvijo S1.8 = 5.
Ko boste zakurili kamin, na sobni enoti aktivirate izklop
vpliva sobnega tipala tako, da za 15 sekund pritisnete
na tipko Eco. Funkcijo lahko z enakim postopkom tudi
predčasno izklopite.

KOTEL NA POLENA IN TALNO
OGREVANJE

Imamo vgrajeno peč na drva in dva ogrevalna kroga,
radiatorski in talni. Sistem nima nikakršne regulacije, ravno
tako še ne zalogovnika toplote. Bojler za sanitarno vodo je
samostoječ in povezan s pečjo z obtočno črpalko, vendar
ta ni v funkciji in se grelnik sanitarne vode ogreva termo
sifonsko. Tudi radiatorski krog se preko mešalnega ventila
ogreva termo sifonsko s podporo črpalke, ki jo občasno
vklaplja sobni termostat. Na ta način zadeva deluje že
skoraj 30 let in načeloma ni problemov. Verjetno pa bi se z
ustrezno regulacijo dalo kar dosti privarčevati.
Prednostno bi radi rešili regulacijo za ogrevalni krog s talnim
ogrevanjem. Prosim, da mi svetujete kakšna regulacija
je tukaj smiselna? Želel bi finančno ugodno varianto.
Razmišljal sem, da bi na to vejo vgradili regulator ogrevanja
CMP25, ki ga lahko kasneje kombiniramo z zmogljivejšim
regulatorjem npr. WDC20 (dodatni ogrevalni krog, bojler,
zalogovnik toplote, ...).
Če je smiselna izvedba z regulatorjem CMP25, na kakšen
način bi morali zadevo izvesti? Je pri talnem ogrevanju
smiselna (zaradi odzivnosti) izvedba z zunanjim
temperaturnim tipalom? Zanima me tudi kako rešiti
zaščito pred previsoko vhodno temperaturo vode v talno
ogrevanje? Je potrebno dodati še kakšen termostatski
ventil? Ali je poleg uporabe regulatorja CMP25 smiselno
montirati elektro-magnetne ventile na posamezne zanke
talnega ogrevanja?
V prostore s parketom bi poleg tega želel dovajati nižjo
temperaturo ogrevalne vode kot v ostale prostore. Bi se to
dalo rešiti na kakšen drug enostavnejši in cenejši način?
Sašo

ODGOVOR
Predlagam uporabo regulatorja PROMATIC WDC20. S tem
boste regulirali oba ogrevalna kroga in ogrevanje sanitarne
vode, regulator pa bo spremljal tudi delovanje v kotlu in ko
bo toplote v kotlu preveč, bo samodejno povečal ogrevanje
prostorov in s tem preprečeval pregretje kotla. V poletnem
času, ko boste zakurili kotel na trdo kurivo, se bo sanitarna
voda pričela nemudoma ogrevati ne glede na vstavljen
časovni program itd..
Je pa možna tudi rešitev kot ste jo predlagali vi. Za talno
ogrevanje uporabite regulator PROMATIC CMP25, obvezno
z zunanjim tipalom in kasneje dodate regulator PROMATIC
WDC20, ki bo skrbel za radiatorsko ogrevanje, sanitarno
vodo in regulacijo polnjenja hranilnika toplote. Ta rešitev
je smiselna, če se boste odločili še za hranilnik toplote, kar
vsekakor priporočam.
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MALO ZA ŠALO in VELIKO ZARES!

"Dela s prve" ali kako si je naš kupec sam svoj mojster
inštaliral regulacijo
vijake, ki so na dozi. Vse v redu in prav, če moja doza ne bi
bila po strani in mi zato te luknjice prav nič niso koristile.
Khmm.. Vrtati bo treba luknje. Ampak na ohišju sobne enote
ni predvidenih lukenj za takšno montažo pa nič zato jih pa
zvrtam. Malo vrtam v zid, malo v plastiko, lupljenje žičk in
voila, konzola je zmontirana.

Sem že pisal, da sem se za nekaj časa prekvalificiral v
štromarja?
Najprej sem (spet) lazil po podstrešju in se najedel praha,
da sem spravil iz hiše kabel za tipalo zunanje temperature.
Potem sem ga še namestil na zunanjo steno. Če bi me kdo
pri tem gledal, bi si tudi mislil svoje. Na podstrešje sem si
navlekel kabel, reflektor in kup orodja, da sem podaljšal UTP
kabel, ki je že čakal pripravljen, a je bil prekratek. Potem
sem to specilano zvezal, na oba konca montiral konektor, ju
zvezal z vtično sponko, lepo zalil z lepilom, kabel “oblekel” v
požiralko, itd.
Naslednja naloga je bila napeljati kabel skozi steno.
Japajade. Moj najdaljši sveder je dolg kakšnih 8 cm, zid pa
široka najmanj 20 cm. No-way. Sem probal nekaj na roko
pa pozabi, prijatelj! Nato sem raje poklical svojega mojstra
in ta mi je ljubeznivo pripeljal ta pravi “štil”. Zdaj sem imel v
rokah najdaljšega v mestu. Tako na oko jih je meril približno
40 cm. Malo sem bil neroden z mašinco, ker je čisto drugi
občutek, če delaš s tako dolgim. Če je že kdo bil v moji koži
ta itak sam dobro ve. Kabel sem končno spravil iz hiše. Zdaj
sem ga moral še približno 2 metra peljati po zidu in potem
nanj priključiti tipalo. Khmmm… Ga vstavim v cev, morda
v kanal? Najprej se odločim za cev, potem si premislim in
zmontiram zadevo v čisto ozek kanalček. Še dobro, da sem
si premislil, saj zdaj zgleda prav fensi.

Pa še najtežji del. Namontiram vsa preostala temperaturna
tipala (bojler, oba kotla, dvižni vod), zvežem kable za črpalki,
namestim motorna pogona, potegnem nov kabel iz peči
in pripravim kabel za napajanje. Pa spet problem, kako
speljati kable kar najbolj ergonomično do mesta, kjer sem
že namontiral ohišje za regulator. Ja, kar dosti napora sem
vložil v ta del in ko je vse lepo na mestu, se sploh ne zdi,
kako ne-enostavno to zna biti.
Ure so tekle, nič niso rekle in končno mi ob pol enih zjutraj
uspe imeti vse lepo zvezano. Nastopi trenutek resnice.
Vstavim regulator v ohišje, zategnem vijake. V roke vzamem
vtikač, globoko vdihnem in ga potisnem v vtičnico. Displej
na regulatorju se prižge. Požrem slino. Kar malo s strahom
pogledam, kaj piše. Izbrati moram jezik, o.k, izberem. Sedaj
moram izbrati ustrezno ogrevalno shemo, izberem še to.
Hm... Indikatorske lučke za gorilnik in mešalna ventila
se začnejo prižigati in čez nekaj trenutkov se prižge tudi
gorilnik na peči. Še nekaj minutk, delovati začneta tudi
obtočni črpalki. Ups, cev za preklopnim ventilom je mrzla,
pred njim vroča. Ja, štekam. Odmontiram pokrov ohišja
motornega pogona in prestavim jumperje: vrteti se namreč
mora v obratno smer od tovarniško nastavljene, ker sem ga
obrnil za 180 °. Tak, zdaj je ok.
Cev postaja vroča, radiatorji topli. Grem pogledat še sobno
enoto. Kaj zdaj to na sobni enoti mežika “Err 2". Čaki, čaki
... kaj je že to? Aha! Enota ni sinhronizirana z regulatorjem.
Izvedem postopek sinhronizacije in ... YES!! Vse je ok.

Sledila je montaža sobne enote. Za njo je v sobi že bila
pripravljena doza in v njej kabelček. Enota ni veliko širša od
premera doze in mišljeno je, da se jo privijači v luknjice za
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Seltron strokovni seminarji
PREDSTAVITEV NOVOSTI
S selitvijo podjetja v nove poslovne prostore smo pridobili
tudi učilnico, ki bo služila izvajanju strokovnih izobraževanj
iz področja ogrevalne tehnike Seltron.
V letu 2011 vam ponujamo možnost, da se udeležite
strokovnega seminarja v mesecu marcu in v mesecu aprilu.
Izbrali smo štiri termine, ki so navedeni v spodnji prijavnici.
Seminar bo vodil tehnični direktor Jože Hertiš, ki bo
podrobno predstavil novosti v našem proizvodnem
programu. Udeležba bo kot je v navadi, brezplačna, prejeli
pa boste tudi "Priročnik za projektante in monterje" ter
ostali prospektni material z našo ponudbo.
Vsi, ki se želite udeležiti seminarja, nam pošljite spodaj
izpolnjeno prijavnico na faks številko: 02-671-96-66.
Prijavite se lahko tudi po telefonu na številki: 02-673-12-61
ali na elektronski naslov: roman.ploj@seltron.si.
Podrobnejše informacije s programom predavanj vam
bomo posredovali v meseca februarju.


Želim se udeležiti seminarja

Fax: 02-671-96-66

OZNAČITE ŽELEN TERMIN
24. MAREC 25. MAREC 31. MAREC
>

četrtek

IME IN PRIIMEK:

>

petek

>

četrtek

1. APRIL
>

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
▶▶ Cenik
prodajnega
programa



▶▶ Oljni
kondenzacijski
kotel



▶▶ Nov pristop
k talnemu in
radiatorskemu
ogrevanju



▶▶ Systemwart



▶▶ Zbirka
tehničnih
listov

▶▶ Priročnik za
projektante
in monterje





▶▶ Pretočni
grelnik in
hranilnik

▶▶ Kombinacija:
plin in sonce





▶▶ Talno
ogrevanje za
industrijo

▶▶ Plinski
kondenzac.
kotel za
industrijo





▶▶ Modularni
EAC sistem

▶▶ Modularno
raztezno
postrojenje





PODATKI NAROČNIKA
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IME IN PRIIMEK:

TELEFON:

PODJETJE:

GSM:

NASLOV:

FAKS:

P.ŠT. IN KRAJ:

E-POŠTA:

▶▶ OEG
katalog
rezervnih
delov



▶▶ Kombinacija:
zrak in sonce
/toplotna
črpalka HPSU



▶▶ Gorilniki
Herrmann



▶▶ Raztezne
posode



