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Spoštovani 
poslovni partner!

Vse naše poti se začnejo s prvim korakom.
Vsak nov korak iz dneva v dan niza kilometre.

V prihajajočem letu 2012 Vam
želimo čim več uspešnih in varnih korakov.

Kolektiv Seltron

VSE ZA VARČNO OGREVANJE
vašega doma

®
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Končuje se leto izzivov, dosežkov, leto dogodkov, na 
katere nismo imeli velikega vpliva pa so nas vedno znova 
presenečali z negativnimi dosežki, ki so se v našem 
poslovanju odražali kot nenehno slabšanje pogojev 
poslovanja za nas in naše kupce ter splošno negativno 
vzdušje v lokalnem in širšem prostoru.

Seveda smo se dnevno spraševali kaj storiti v takšni 
situaciji. Iskali smo rešitve, bliskovito prilagajali strategije in 
načine delovanja, predvsem pa veliko in učinkovito delali.

Tako lahko po 20 letih poslovanja podjetja Seltron trdim, 
da nas je kriza poenotila kot nikoli doslej, zbližala vse 
zaposlene, jasneje smo opredelili cilje in v realizacijo njih 
usmerili vse sile. 

rezultat trdega dela vseh zaposlenih je narejen korak 
preko največje stopnice v dvajset letnem razvoju podjetja. 
Uresničili smo naše dolgoletne sanje. 
Odprli smo CENTER VARČNEGA OGREVANJA v Mariboru, 
kjer smo na enem mestu združili vse poslovne funkcije 
podjetja. Več kot 5.000 m² pokritih poslovnih prostorov 
nam sedaj omogoča nemoten nadaljnji razvoj podjetja.

Smisel vseh investicij in naporov v izboljšanje delovnih 
pogojev in poslovnih procesov je nudenje boljših 
in celovitejših rešitev in kakovostnih storitev za Vas, 
spoštovani poslovni partnerji. 
Zato smo se odločili, da bo leto 2012 posebej namenjeno 
kupcem. V tem letu bomo v novih poslovnih prostorih 
dodelali procese, ki bodo prilagojeni vašim potrebam, 
dopolnili prodajne programe, predvsem pa se bomo 
posvetili Vam in sodelovanju z Vami.

Verjamem, da bomo v pričakovano težkem letu 2012,
s partnerskim sodelovanjem, skupnimi aktivnostmi na 
trgu, uspešno poslovali. Seveda pa je uspeh lahko popolno 
doživet samo, če smo tudi osebno zadovoljni, zato Vam 
želim obilo osebnega zadovoljstva, zdravja in prijeten 
prehod v Novo Leto 2012.

Spoštovani uporabniki naših izdelkov 
in storitev, kupci, dobavitelji

 Marijan Hertiš, univ. dipl. inž., direktor

 Center varčnega ogrevanja v Mariboru
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V septembru smo v Seltronu naredili še zadnji velik korak 
in predali svojemu namenu naše nove poslovno prodajne 
prostore na Tržaški cesti 85 A, v Mariboru.  
Dve leti sta minili od odločitve lastnikov podjetja, da gremo 
v realizacijo za podjetje tako pomembne pridobitve, pa do 
dne, ko smo skupaj z našimi cenjenimi kupci in poslovnimi 
partnerji odprli vrata novega objekta. V teh kriznih časih 
je bilo potrebno za tako drzno, a hkrati za podjetje nujno 
odločitev, veliko poguma.

Zavedamo se, da je v zahtevnih časih, ki so pred nami, 
potrebno misliti predvsem na razvoj podjetja in da lahko 
samo z vlaganji v širitev in izboljšanje pogojev poslovanja 
ostaneš konkurenčen tako na domačem kot na tujih trgih. 
Novi prostori nam poleg širitve dejavnosti omogočajo tudi 
prenovo in optimiranje vseh poslovnih procesov. Preselili smo 
se na odlično lokacijo z dovolj prostora za kakovosten razvoj 
obeh dejavnosti podjetja, to je proizvodnje in trgovine.

Slovesna otvoritev je potekala 23. septembra 2011. 
Po pozdravnem govoru direktorja podjetja g. Marijana 
Hertiša, je objekt predal svojemu namenu eden od 
ustanoviteljev podjetja in idejni oče Seltronovega 
proizvodnega programa, g. Jože Hertiš.

Nov center smo poimenovali »Center varčnega ogrevanja«. 
Že samo ime veliko pove o tem, kakšna je nadaljnja razvojna 
pot, vizija in poslanstvo podjetja Seltron. Še vedno ostajamo 
zvesti svoji prvotni strategiji, da bomo razvijali in tržili 
izdelke za ogrevanje, ki so varčni in okolju prijazni.

Uradne otvoritve se je udeležilo zelo veliko naših kupcev in 
poslovnih partnerjev, zato se želimo še enkrat posebej toplo 
zahvalit vsem, ki so skupaj z nami proslavili ta dogodek.
Na naše povabilo so se zelo prijazno odzvali tudi mediji. 

Novinarske konference, ki smo jo organizirali na dan 
otvoritve, se je udeležilo enajst radijskih in televizijskih 
novinarjev ter urednikov različnih revij, ki so o tem, za nas 
zelo pomembnem dogodku, poročali slovenski javnosti. 
Naj izkoristim to priložnost za zahvalo tudi njim.

Ponosni smo na pridobljeno, vendar se vsak trenutek 
zavedamo, da bomo pravo zmago lahko slavili le, če bo naše 
podjetje tudi v naslednjih letih raslo in postalo pomemben 
proizvajalec in trgovec na domačem in tujem trgu.

NAŠE PODJETJE JE OB 20 LETNICI OBSTOJA ODPRLO 
NOVE POSLOVNE PROSTORE
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UTRINKI IZ MEDIJEV 

REVIJA ENERGETIK

V podjetju Seltron so dolga leta zaman iskali primerno 
lokacijo za postavitev večjega podjetja. Končno se jim je 
nasmehnila sreča v Mariboru, na lokaciji Bohova, kjer so 
odkupili prostore od podjetja Neckermann. Po dobrem letu 
dni prenove, smo danes priča svečani otvoritvi sodobno 
opremljenih proizvodnih, skladiščnih in pisarniških 
prostorov ter trgovinskega centra za varčno ogrevanje, v 
coni največjih industrijskih in trgovskih objektov.

FINANCE

Podjetje z 20-letno tradicijo v Mariboru te dni na pet tisoč 
kvadratnih metrih odpira proizvodno-prodajni center. 
Tudi po zaslugi novih prostorov želijo ponuditi artikle 
pod lastno blagovno znamko za vse, tudi obnovljive vire 
ogrevanja. Na splošno je krepitev blagovne znamke eden 
od ciljev podjetja za prihodnost. 

RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA

Ljudje v sodobnem življenju vse bolj posegajo po varčnih in 
okolju prijaznih izdelkih, takšnih, ki jih ponuja tudi podjetje 
Seltron, ki kljub gospodarski krizi odpira nove proizvodne in 
prodajne prostore, zaradi katerih bodo lažje konkurirali na 
domačem in svetovnih trgih.

REVIJA EGS

Značilnost panoge v kateri podjetje Seltron deluje je, da 
zahteva znanja iz različnih področij, strokovno svetovanje, 
vgradnjo in servis. Tako posebno skrb posvečajo 
izobraževanju monterjev in trgovcev ter ne nazadnje tudi 

končnih uporabnikov. Na šolanjih, ki jih organizirajo na 
sedežu podjetja, izobrazijo okoli 300 slušateljev letno. 
Nivo ozaveščenosti o učinkoviti rabi energije poizkušajo 
dvigniti tudi s posredovanjem informacij na vseh večjih 
sejmih s tega področja v Sloveniji, z objavami strokovnih 
in poljudnih člankov ter drugimi promocijami. Na ta način 
prispevajo k splošni ozaveščenosti o varčni rabi energije in 
zmanjševanju onesnaženja ter trajnemu razvoju okolja.

REVIJA VARČUJEM Z ENERGIJO

Seltron praznuje letos dvajset let delovanja. Danes se 
njihova vztrajnost pri razvoju regulatorjev za ogrevalne 
sisteme izkazuje kot uspeh. V prihodnjih letih želijo postati 
vodilna specializirana trgovina za ogrevanje in hišne 
intštalacije. Poleg prodaje so specialisti z izkušnjami, ki jim je 
vredno zaupati.

DELO IN DOM

Zakaj je podjetje Seltron svoj center poimenovalo - Center 
varčnega ogrevanja?
Predvsem zato, ker so želeli na enem mestu združit 
ponudbo različnih varčnih komponent ogrevanja, domačih 
in tujih ponudnikov, jih nadgraditi z ustreznimi regulatorji 
ogrevanja ter tako strankam ponudit varčne in ekološko 
sprejemljive sisteme ogrevanja.

ČASNIK VEČER

Enako kot v svojem nekdanjem okolju, želi podjetje 
Seltron, ki danes zaposluje 46 ljudi, tudi na novi lokaciji 
ostati družbeno odgovorno. Ob otvoritvi svoji novih 
prostorov so tako Zavodu Naprej, nepridobitni ustanovi, ki 
zagotavlja dolgotrajno rehabilitacijo za ljudi s pridobljenimi 
možganskimi poškodbami, predali donacijo v obliki 
finančnih in materialnih sredstev za opremo njihovih 
prostorov. 

 Ivica Črešnar, vodja marketinga 
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Nadzor regulatorja preko 
osebnega računalnika, 
prenosnika ali tablice

SELCONTROL imenujemo povezovalni vmesnik in 
programsko opremo za nadzor Seltron regulacij tretje 
generacije s pomočjo osebnega računalnika, prenosnika  
ali tablice. S povezavo regulatorjev na osebni računalnik 
pridobimo kopico novih možnosti in povsem novo 
dimenzijo pri upravljanju, nadzoru in racionalizaciji 
ogrevanja v individulanih in javnih objektih.

Na osebni računalnik je potrebno namestiti priložen 
program, le-ta komunicira z regulatorjem preko priloženega 
vmesnika in USB porta na računalniku. Povezava se izvede 
na COM linijo na regulatorjih, to je na isto linijo, ki se 
uporablja za digitalno sobno enoto pri vremensko vodenih 
regulatorjih ogrevanja.

PROGRAMSKA PODPORA SELCONTROL 
OMOGOČA PREDVSEM SLEDEČE 
FUNKCIONALNOSTI:

 ▶ prikaz izbranega načina delovanja za posamezne 
ogrevalne kroge,

 ▶ spreminjanje načina delovanja in želene temperature za 
posamezne ogrevalne kroge,

 ▶ vklop Party, Eco in počitniškega načina delovanja,
 ▶ pregled vseh izmerjenih, izračunanih in želenih 

temperatur,
 ▶ prikaz stanja vseh izhodov,
 ▶ prikaz izbrane hidravlične sheme,
 ▶ prikaz in shranjevanje vseh temperatur in stanja krmilnih 

relejev v interaktivnem grafu,
 ▶ vsi podatki o delovanju regulacije se lahko shranjujejo  

v datoteko,
 ▶ mogoča je simulacija temperature na vseh 

temperaturnih tipalih,
 ▶ mogoče je shraniti vse nastavitve regulatorja v setup 

datoteko in jih kopirati v drugi regulator,
 ▶ mogoče je pregledovati in spreminjati vse časovne 

programe,
 ▶ mogoče je pregledovati in spreminjati vse parametre 

regulatorja in še druge možnosti.

Skratka, s pomočjo paketa SELCONTROL postane uporaba 
regulacij Seltron izjemno preprosta, pregledna, hitra in 
zabavna. 

Brez posebnega tehničnega znanja lahko vsak uporabnik 
iz dnevnega prostora spreminja časovne programe, način 
delovanja regulacije in analizira delovanje ogrevalnega 
sistema.

N
O
V
O
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PAKET SELCONTROL VSEBUJE:

 ▶ priključitveni kabel z vmesnikom,
 ▶ program za PC,
 ▶ kratka navodila za instalacijo, zagon programa in 

priključitev na regulatorje.

PROGRAMSKA PODPORA JE NAREJENA 
ZA REGULATORJE PROMATIC:

 ▶ WDC10B, WDC10, WDC20, 
 ▶ SGC14, SGC26, SGC36 in SGC66 z verzijo 

programa V3.1 ali višjo.

V pripravi pa je še podpora za regulatorje SGC14 in za novi 
regulator SGC66. 

Nove regulacije, ki bodo v prodaji od 1. januarja 2012 naprej, 
bodo imele že serijsko vgrajeno potrebno programsko 
podporo za SELCONTrOL. 

Vsi obstoječi lastniki navedenih regulatorjev bodo prav tako 
lahko uporabili paket SELCONTrOL, s tem, da bodo morali 
pred zagonom programa regulator dostaviti na servis za 
posodobitev programske verzije. 

Sistem SELCONTrOL deluje na osebnih računalnikih z 
nameščenim operacijskim sistemom Win XP, Vista ali Win 7 
in je na voljo vsaj en USB priključek.

Programski paket SELCONTROL bo v redni prodaji 
od 1.januarja 2012!

Cena kompleta = 94,00 EUR.

 Jože Hertiš, u. d. i. e., tehnični direktor

Seltron podpisal pogodbo 
z Afriso-om

Seltronovi izdelki postajo vedno bolj prepoznavni na 
evropskih tržiščih, bodisi pod lastno blagovno zanamko ali 
kot OEM (Original Equpment Manufacturer) proizvodi za 
druge blagovne znamke.

V letošnjem letu je Seltron okrepil svojo prodajo tudi zunaj 
evropskih tržišč in sicer lahko naše izdelke najdete na 
Urugvajskem in Libanonskem tržišču.

Seveda ostaja naše primarno tržišče Evropa in EU. 

V letošnjem letu smo podpisali pogodbo z renomiranim 
podjetjem Afriso. 
Po intenzivnih testiranjih motornega pogona, pogajanjih 
in dogovorih, smo za njih pripravili nov motorni pogon, 
ki se pri njih prodaja pod komercialnim imenom družine 
Procontrol.

Prodaja teh izdelkov se vrši v Nemčiji in na Poljskem,
v naslednjem letu pa se prodaja širi tudi v druge evropske 
države, kjer ima Afriso svoja podjetja, to je v Francijo, države 
Beneluksa, Veliko Britanijo, romunijo in Ukrajino.

 Boštjan Gerlič, vodja prodaje za tuja tržišča
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Edilkamin

KAMINI IN KAMINSKE PEČI

V prodajnih prostorih našega novega objekta , ki smo ga 
poimenovali "Center varčnega ogrevanja", smo razstavili 
kamine in kaminske peči.  
Zaradi povpraševanja in trendov na trgu smo se odločili, 
da poiščemo partnerja, ki nam bo lahko ponudil kvalitetne, 
cenovno dostopne ter estetsko dovršene kamine in 
kaminske peči. 

Po analizi večine glavnih ponudnikov kaminov in kaminskih 
peči v Evropi, smo se odločili za sodelovanje s podjetjem 
Edilkamin iz Italije. Podjetje Edilkamin je bilo ustanovljeno 
leta 1963. Podjetje od začetka redno spremlja trende in 

potrebe na trgu ter redno vlaga v razvoj produktov kot tudi 
proizvodnih kapacitet. Podjetje Edilkamin je danes po skoraj 
50 letih od ustanovitve, eden izmed najpomembnejših 
proizvajalcev kaminov v Evropi, s sedmimi proizvodnimi 
obrati, ki se nahajajo na različnih lokacijah po celotni Evropi. 
Cilji Edilkamin-a so namreč dobava peči in kaminov, ki so 
učinkoviti, estetsko dovršeni in tehnološko napredni ter 
dostopni za vsak žep.

V podjetju Seltron smo v sodelovanju s podjetjem Edilkamin 
oblikovali ponudbo kaminov, ki bo zanimiva za naše kupce 
v Sloveniji. V ponudbi so vgradni kamini na polena in pelete, 
termo kamini na polena za ogrevanje vode, kaminske peči 
na polena in pelete kot tudi termo kaminske peči na polena 
in pelete za ogrevanje vode. Osnovno paleto produktov 
lahko vidite v našem "Centru varčnega ogrevanja", na Tržaški 
cesti 85 A, v Mariboru, kjer imamo za vsak tip kamina ali 
kaminske peči razstavljen določen model. Možno je naročiti 
tudi kateri koli drugi model iz ponudbe Edilkamin.

N
O
V
O
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Želite videti kamin v 
obratovanju?

OBIŠČITE CENTER VARČNEGA 
OGREVANJA

Ker želimo kamine in njihovo delovanje čim bolj približati 
strankam, smo se odločili, da bomo v našem "Centru 
varčnega ogrevanja" postavili kar dve kaminski peči v 
obratovanje. Na ta način se lahko stranke na lastne oči 
prepričajo, kako zadeva zgleda in deluje v praksi.

Videti je možno delujočo kaminsko peč na pelete, 
imenovano Cherie, ki spada v kategorijo toplozračnih 
kaminskih peči na pelete novejše generacije. Delovanje peči 
upravlja tako imenovani "The Leonardo System®", ki med 
delovanje redno preverja ključne parametre za izgorevanje, 
na podlagi katerih redno prilagaja način delovanja peči. 
S tem zagotavlja optimalno delovanje in maksimalni 
izkoristek peči.  
 

Cherie je tipečen predstavnik kaminske peči visoke kakovosti 
in vrhunskega dizajna. Segrevamo lahko do 110 m2 bivalnih 
prostorov. Kaminska peč omogoča reguliran razvod toplega 
zraka v dva dodatna prostora. Jedro oziroma kurišče peči 
je narejeno iz litega železa, kar omogoča dolgo življenjsko 
dobo in dobro akumulacijo.

Drugi razstavljen model, ki smo ga postavili v obratovanje, 
je termo kaminska peč na pelete za ogrevanje tople vode 
z imenom Adria, ki spada v novejšo generacijo termo 
kaminskih peči. Z omenjeno termo kaminsko pečjo v 
podjetju Seltron ogrevamo toplozračne zavese, medtem ko 
višek energije pošiljamo v zalogovnik, od tam pa v talno in 
radiatorsko ogrevanje. 

S termo kaminsko pečjo Adria moči 18 kW lahko segrevamo 
do 180 m2  bivalnih prostorov. Vgrajen zalogovnik za pelete 
volumna 26 kg zagotavlja od 6,5 do 26 urno nemoteno 
delovanje. Stanje pelet v zalogovniku lahko spremljamo na 
prikazovalniku, ki je nameščen na peči. 

Vljudno vabljeni na ogled dveh delujočih kaminov v 
našem "Centru varčnega ogrevanja". 
 
 Mitja Hertiš, univ. dipl. oec. , produktni vodja

N
O
V
O

 Bor Greiner iz radia City ob kaminski peči Cherie  Kaminska peč Adria
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Zakaj je pomemben 
zalogovnik toplote?

V sodobnih sistemih ogrevanja se vedno več uporabljajo 
tako imenovani hranilniki toplote. Že samo ime nam pove, 
da gre za napravo, ki ˝shranjuje˝ toploto. V svoji osnovni 
funkciji je hranilnik toplote namenjen shranjevanju 
presežne toplotne energije, ki jo proizvede kotel ali 
drugi generatorji toplote. Kot vir toplote za ogrevanje se 
večinoma uporabljajo kotli na različne oblike biomase, 
solarni kolektorji in toplotne črpalke.

Filozofija varčnega delovanja ogrevalnega sistema temelji 
na tem, da kotli in drugi generatorji toplote čim več časa 
delujejo pri nazivni obremenitvi, kjer dosegajo najboljši 
izkoristek delovanja in najdaljšo življenjsko dobo. 
Da lahko dosežemo tak način delovanja mora biti v sistem 
ogrevanja vgrajen hranilnik toplote, ki prevzame presežek 
toplote, ko toplotni vir obratuje in pomeni rezervni vir 
toplote, ko toplotni vir več ne obratuje. Tako se presežna 
energija odvaja v hranilnik toplote in jo tam shranimo do 
trenutka, ko jo potrebujemo za ogrevanje prostorov ali 
sanitarne vode.

V podjetju Seltron se nenehno trudimo iskati rešitve, ki 
bodo ljudem pomagale varčevati z energijo pri ogrevanju 
bivalnih prostorov in s tem prihraniti ter varovati okolje. 
V ta nemem smo v letu 2011 v prodajni program dodali 
novo serijo hranilnikov toplote pod blagovno znamko 
Seltron OPTIMA. Omenjena serija zajema hranilnike 

toplote brez izmenjevalca (volumna od 800 do 2000 litrov), 
hranilnike z enim izmenjevalcem (volumna od 800 do 
2000 litrov), ter tehnološko napredne hranilnike z dvema 
izmenjevalnikoma in dodatnim pretočnim izmenjevalnikom 
za ogrevanje sanitarne vode (volumna od 600 do 2000 
litrov).

Sanitarni zalogovnik 
OPTIMA (ZSO)

ZALOGOVNIK TOPLOTE Z DVEMA 
IZMENJEVALNIKOMA IN PRETOČNIM 
GRELNIKOM SANITARNE VODE

Nov tehnološko napredni hranilnik toplote služi za 
shranjevanje presežne energije pridobljene s pomočjo 
različnih toplotnih virov. Hranilnik ima vgrajena dva 
izmenjevalnika toplote za ogrevanje in en izmenjevalnik 
toplote za neposredno ogrevanje potrošne sanitarne vode.
Na hranilnik lahko priključimo solarne kolektorje, kotel na 
pelete ali polena, kotel na tekoče kurivo in toplotno črpalko 
in električni grelec za ogrevanje sanitarne vode. 
Zalogovnik toplote ZSO pa zagotavlja tudi neposredno 
in higiensko neoporečno ogrevanje sanitarne vode brez 
nevarnosti razvoja legionele. Potrošna sanitarna voda se 
sproti segreva v posebnem orebrenem izmenjevalniku 
toplote iz nerjavečega jekla.

V sodobnih sistemih ogrevanja se vedno več uporabljajo 

 Sanitarni 
zalogovnik 
OPTIMA

 Zalogovnik 
v prerezu

Nov tehnološko napredni hranilnik toplote služi za 
shranjevanje presežne energije pridobljene s pomočjo 
Nov tehnološko napredni hranilnik toplote služi za 
shranjevanje presežne energije pridobljene s pomočjo 
Nov tehnološko napredni hranilnik toplote služi za 
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Kljub vsestranski uporabnosti in možnosti priključitve 
več virov in porabnikov toplotne energije pa je vgradnja 
in uporaba hranilnika učinkovita in enostavna, saj so vsi 
priključki zasnovani tako, da lahko vsi energetski viri, ki so 
priključeni na hranilnik, delujejo popolnoma neodvisno 
drug od drugega. Tako lahko za pridobivanje potrebne 
toplote vedno uporabimo energetski vir, ki v danem 
trenutku predstavlja optimalno izbiro.

Nov univerzalni hranilnik je zasnovan tako, da omogoča 
popolno razslojevanje ogrete vode. Omenjena lastnost 

predstavlja veliko prednost predvsem v primerih, kadar 
nimamo na voljo dovolj energije, na primer pri solarnih 
kolektorjih, da bi segreli celoten hranilnik na želeno 
temperaturo. V tem primeru najprej segrejemo vodo do 
želene temperature v zgornji coni hranilnika nato vso 
razpoložljivo energijo dovajamo v spodnjo cono hranilnika 
in služi za pomoč pri ogrevanju prostorov. Tako dobimo v 
vrhnjem delu hranilnika vodo ogreto do želene temperature 
za ogrevanje sanitarne vode, v spodnjem delu pa se shrani 
vsa preostala razpoložljiva toplota.

OREBRAN IZMENJEVALEC ZA 
OGREVANJE SANITARNE VODE
Sanitarni zalogovnik OPTIMA ZSO ima vgrajen poseben 
valovit izmenjevalec toplote iz nerjavečega jekla, ki je 
nameščen v osrednjem delu hranilnika in služi sprotnemu 
segrevanju potrošne sanitarne vode. Obseg in površina 
izmenjevalca sta optimalno usklajena, da zagotavljata 
potreben učinek v vsakem trenutku. Zato je hranilnik še 
posebej primeren za uporabo v družinskih hišah, hotelskih 
objektih in industrijskih obratih. 

Kalcifikacija na stenah izmenjevalnika sanitarne pitne vode 
je onemogočena zaradi valovite oblike cevi. 
Sama oblika valovite cevi pri pretoku vode ustvarja 
turbolence, ki onemogočajo odlaganje vodnega kamna. 
Molekule vodnega kamna se tako pri pretoku tople vode 
skozi cev redno izpirajo. V izrednih primerih, kadar je voda 
izredno trda, se kljub omenjenim lastnostim priporoča 
čiščenje z namenskim čistilnim sredstvom. 
Protikorozijsko zaščito zalogovnika in izmenjevalca 
zagotavlja nerjavečo jeklo, tako da nameščanje dodatnih 
anod ni potrebno. 

 Prednosti orebrene oblike:
 ▶ izpiranje delcev,
 ▶ zmanjšano odlaganje vodnega kamna,
 ▶ hitrejši prenos toplote.

TOPLA SANITARNA VODA,
BREZ LEGIONELE
Pri uporabi sanitarnega zalogovnika OPTIMA ZSO je skrb 
zaradi pojava legionele odveč. Bakterije legionele sicer v 
naravi niso nič neobičajnega, saj jih najdemo skoraj v vseh 
površinskih vodah in ponekod tudi v podtalnici. Od tam 
lahko pridejo v sistem pitne vode, kljub raznim zaščitam.

Zahvaljujoč učinkovitemu sistemu razslojevanja vode 
(v zgornjem predelu je voda vedno ogreta na visoko 
temperaturo) in posebni obliki izmenjevalca, ki omogoča 

 Popolno 
razslojevanje 
ogrete vode

Popolno 
razslojevanje 
ogrete vode
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hiter prenos toplote na sanitarno vodo je možnost nastanka 
legionele minimalna. Prav tako je sistem oblikovan tako, da 
se ogrevanje sanitarne vode vrši sproti , to je pri dejanski 
porabi vode. To praktično pomeni, da v bistvu v hranilniku ni 
idealnih razmer za razvoj bakterij legionele kot na primer v 
klasičnih grelnikih sanitarne vode.

GLAVNE PREDNOSTI SANITARNEGA 
ZALOGOVNIKA OPTIMA ZSO:

 ▶ popolno razslojevanje tople vode,
 ▶ vgrajen dodatni mehanski razslojevalnik tople vode,
 ▶ posebna izolacija iz mehke pene debeline 100 mm 

(brez klorofl uor karbonatov),
 ▶ dva zmogljiva toplotna izmenjevalca,
 ▶ uporabljeno je visokokakovostno jeklo S235Jr, 

izdelano po standardu DIN 4753,
 ▶ inovativna izvedba izmenjevalca za pripravo sanitarne 

vode, ki varuje pred nastajanjem legionele,
 ▶ močno narebrana cev iz nerjavnega jekla V4 A za 

sanitarno vodo povečuje učinkovitost toplotne 
izmenjave,

 ▶ možnost namestitve električnega grelnika,
 ▶ veliko število različnih priključkov,
 ▶ vsestranska uporaba tako v družinskih hišah, kot v 

industriji.

 Mitja Hertiš, univ. dipl. oec. , produktni vodja

RAZTEZNE POSODE 
OPTIMA

Ena od osnovnih podpornih komponent 
ogrevalnega sistemu, je raztezna posoda. 
V zaprtih ogrevalnih sistemih je raztezna 
posoda obvezna in služi za prevzem 
raztezka vode zaradi spremembe 
temperature v ogrevalnem sistemu. 
Kot vemo se pri segrevanju voda razteza in, 
da ne bi prišlo do prekomernega povečanja 

tlaka in izgube vode preko varnostnega ventila, se presežen 
volumen vode shrani v raztezni posodi. Ko bi se nato sistem 
ponovno ohladil in se volumen vode skrčil se voda iz 
raztezne posode vrne v ogrevalni sistem. Tako pri ohlajanju 
ne pride do škodljivega vnosa zraka v ogrevalni sistem, kot 
se pogosto dogodi v primeru okvare raztezne posode.

raztezno posodo oziroma napravo za sprejemanje 
razteznega volumna potrebujejo vsi sistemi s spremenljivo 
temperaturo medija in sicer:

 ▶ Zaprti sistemi centralnega ogrevanja, 
 ▶ Solarni sistemi,
 ▶ Sistemi za pripravo tople sanitarne vode,
 ▶ Hidroforni sistemi.

V prejšnjem članku smo govorili o uporabi hranilnikov 
toplote. Pri razvoju produktov blagovne znamke OPTIMA 
smo se v Seltronu odločili, da ponudimo tudi raztezne 
posode, ki se namensko uporabljajo za prevzem razteznega 
volumna vode pri uporabi zalogovnikov toplote. 

raztezne posode OPTIMA MB (velikosti od 105 do 250 l) 
spadajo v skupino tako imenovanih razteznih posod s 
fiksno membrano in se uporabljajo v zaprtih ogrevalnih in 
hladilnih sistemih. Omenjene raztezne posode se ne smejo 
uporabljati za pripravo sanitarne pitne vode. 
raztezne posode OPTIMA MB je možno uporabljati v 
ogrevalnih sistemih, kjer maksimalni delovni tlak ne presega 
6 bar-ov in kjer temperatura vode v sistemu ne presega 99 °C. 

Svetujemo vam, da se pri načrtovanju sistema posvetujete s 
strokovnjakom, ki bo na podlagi izračuna določil potreben 
volumen raztezne posode. Hranilniki toplote in raztezne 
posode OPTIMA predstavljajo usklajeno kombinacijo za 
kakovostno in zanesljivo ogrevalnega delovanje sistema. 

 Mitja Hertiš, univ. dipl. oec. , produktni vodja
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Solarni seti PROSUN

PODPORA OGREVANJU IN PRIPRAVA 
TOPLE SANITARNE VODE

Zmanjševanje porabe energije za ogrevanje in pripravo 
tople sanitarne vode je zelo pomembno tako za naše okolje, 
kakor tudi za zmanjšanje stroškov za ogrevanje.
Manjšo porabo energije lahko dosežemo z učinkovito rabo 
in z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. 

Podjetje Seltron pod lastno blagovno znamko PrOSUN 
združuje solarne rešitve namenjene končnim kupcem, 
instalaterjem in načrtovalcem solarnih sistemov. 

Program zajema standardne sete, ki so usklajeni in 
preizkušeni, ter tipske rešitve solarnih sistemov sestavljenih 
po zahtevah in željah naročnika. 

Solarni seti so razdeljeni na skupine produktov, ki v različnih 
velikostih ponujajo primerno rešitev za vsako potrebo. 
Prednost solarnih setov je, da so usklajene  in v praksi 
preizkušene rešitve, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje in 
so cenovno najbolj ugodna izbira. 

Vsak set vsebuje vse ključne komponente, ki so potrebne 
za delovanje solarnega sistema kot celote. Solarni seti so 
namenjeni za pripravo tople sanitarne vode ali kot podpora 
za ogrevanje prostorov. Najpomembnejši del solarnega seta 
so sončni kolektorji, ki pretvarjajo sončno energijo v obliki 
vidnega in infrardečega sevanja v toploto. 
Le ta se s pomočjo solarne grupe in cevovodov prenaša v 
grelnik sanitarne vode ali hranilnik toplote. Za učinkovito in 
samodejno delovanje solarnega sistema pa skrbijo sodobni 
mikroprocesorsko vodeni regulatorji Seltron SGC.

PROSUN seti vsebujejo sledeče glavne komponente:
 ▶ ploskovni sončni kolektor PrOSUN TS 201,
 ▶ solarni grelnik PrOSUN,
 ▶ solarni set s črpalko in lovilcem zraka,
 ▶ solarno raztezno posodo,
 ▶ SELTrON regulacijo SGC,
 ▶ protizmrzovalno tekočino,
 ▶ izolirano (UV odporno) gibljivo solarno cev s kablom za 

priklop tipala (opcija).

 Matej Weber, nabavni specialist 

SET VSEBUJE 200 litrov 300 litrov 400 litrov 500 litrov

Ploskovni kolektorji PrOSUN 2 x 3 x 4 x 5 x
Solarni grelnik sanitarne vode PrOSUN 200 l 300 l 400 l 500 l
Diferenčni regulator SGC14 s tipali    

Solarni set s črpalko in odzračevalnikom    

Solarna raztezna posoda    

Protizamrzovalna tekočina 10 l 10 l 20 l 20 l

PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE 200 litrov 300 litrov 400 litrov 500 litrov
Pri veliki porabi vode zadošča za število oseb
Pri ekonomični rabi vode zadošča za štev. oseb

Število sončnih kolektorjev seta

Absorbcijska površina kolektorjev seta 3,68 m2 5,52 m2 7,36 m2 9,20 m2

V podjetju SELTRON vam nudimo sledeče solarne sete PROSUN:
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Ogljikovo jeklo

SISTEM STISLJIVIH (PRESS) FITINGOV 
IN JEKLENIH CEVI ZA OGREVANJE

Sistem stisljivih (press) fitingov in cevi iz ogljikovega jekla, 
pomeni cenovno ugodno, kakovostno, sodobno in udobno 
rešitev za instalacije zaprtih sistemov ogrevanja in hlajenja 
v novih objektih kakor pri rekonstrukcijah starih objektov. 
Ogljikovo jeklo ima v svoji kristalni strukturi povečan delež 
ogljika, kar daje cevem povečano odpornost na korozijo in 
mehansko trdnost. Delež ogljika ima velik in pomemben vpliv 
na lastnosti jekla in posledično na namen uporabe le tega. 

S sodobno tehnologijo stisljivih fitingov, dobimo za 
potrebe instalacij ogrevanja in hlajenja, hitre, enostavne 
in popolnoma zanesljive spoje. Med stiskanjem se tesnilni 
obroč, po v naprej določenem modelu deformira v 
pravilno obliko, ki zagotavlja popolno in trajno tesnjenje 
spoja. Fitingi iz ogljikovega jekla, ki jih tržimo v Seltronu, 
uporabljajo tako imenovano ''M'' konturo, ki omogoča 
tritočkovno tesnjenje. 

Lastnosti LBP-tesnilnega obročka, ki se uporablja v 
fitingih za zaprte ogrevalne in hladilne sisteme:

 ▶ temperaturno območje - 35 °C do 135 °C,
 ▶ tlak max. 16 bar (12 do 54 mm),
 ▶ tlak max. 10 bar (76,1 do 108 mm).

Na voljo so klasične cevi iz ogljikovega jekla, ki so od zunaj 
galvansko pocinkane in cevi s še dodatnim PP (polipropilen) 
zaščitnim plaščem. Slednje uporabljamo v pogojih 
ekstremne vlage ali kadar želimo še izboljšati estetski videz 
nadometne instalacije.

Prednosti cevnih instalacij iz ogljikovega jekla:
 ▶ cenovno ugodno v primerjavi s klasičnimi tehnikami,
 ▶ brez dodatnega potrošnega materiala,
 ▶ ni zunanjih deformacij med spajanjem,
 ▶ mala možnost napak,
 ▶ dolga življenska doba,
 ▶ ni požarne nevarnosti. 

Na voljo je izposoja orodja za zatiskanje stisljivih fitingov in 
predpisane čeljusti dimenzije 15, 18, 22, 28 in 35mm.

 Matej Weber, nabavni specialist 

MEHANSKA TrDNOST PATENTIrANO TESNENJE

POSNETI VOGALI
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 Izvedba priklopa kaminske peči na pelete z ogljikovim jeklom

 Praktičen prikaz dela z ogljikovim jeklom
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Nerjaveče jeklo

SISTEM STISLJIVIH (PRESS) FITINGOV 
IN CEVI ZA SANITARNO VODO

V mesecu novembru smo v prodajni program vključili 
tudi cevi in fitinge iz nerjavnega jekla, ki so namenjeni 
predvsem za instalacije pitne in potrošne sanitarne vode v 
individualnih objektih in javnih objektih. 

Nerjavna jekla so železove zlitine z znatnim deležem kroma, 
ki drastično poboljša korozijsko obstojnost take zlitine. 
Elementi iz nerjavnega jekla ob dolgotrajnejšem stiku z 
vodo oziroma na vlažnem zraku ne korodirajo. 
Korozijsko odpornost daje jeklu predvsem dodan krom, 
ki ima lastnost, da na površini tvori tanko samozaščitno 
oksidno površinsko plast. Poglavitne prednosti fitingov in 
cevi iz nerjavečega jekla so korozijska odpornost, estetski 
videz, toplotna odpornost, nizki stroški glede na trajnost, 
popolno recikliranje, biološka sanitarna nevtralnost. 

V Seltronu nudimo celotno paleto fitingov in cevi za 
enostavno, hitro in zanesljivo izvedbo instalacij za mrzlo in 
toplo sanitarno vodo in druge tehnološke potrebe. 

Področja uporabe:
 ▶ sanitarna voda,
 ▶ hlajenje,
 ▶ črpalni sistemi,
 ▶ solarni sistemi (viton o-ring),
 ▶ naprave na stisnjen zrak,
 ▶ sprinkler naprave,
 ▶ plinske naprave (posebno označeni fitingi),
 ▶ agresivno okolje:

 - klavnice,
 - kemična industrija,

 ▶ higienske zahteve:
 - živilska industrija,
 - bolnice,
 - farmacija. 

S sodobno tehnologijo stisljivih fitingov in izdelavo gladkih 
cevi so zagotovljeni hitri in popolnoma zanesljivi spoji. Med 
stiskanjem se tesnilni obroč po v naprej določenem modelu 
deformira v pravilno obliko, kar zagotavlja popolno in trajno 
tesnjenje. Fitingi iz nerjavnega jekla, ki jih tržimo v Seltronu 
uporabljajo ''M'' konturo, ki omogoča tritočkovno tesnjenje.

Lastnosti tesnilnih obročkov za pitno vodo, ogrevanje, 
tehnološke vode, ki se uporabljajo pri nerjavnih fitingih:

 ▶ temperaturno območje LBP: - 35 °C do 135 °C, 
 ▶ temperaturno območje EPDM: - 35 °C do 110 °C,
 ▶ tlak max. 16 bar (12 do 54 mm), LBP tesnilo,
 ▶ tlak max. 10 bar (76,1 do 108 mm), EPDM tesnilo.  

Obstajata dva tipa cevi iz nerjavnega jekla, tiste ki vsebujejo 
delež niklja in tiste brez vsebnosti niklja. Cevi ustrezajo 
standardom 1.4401 po DIN EN 10088 in DIN EN 10217-7, ter 
1.4521 po DIN EN 10088 in DIN 10296-2.

Prednosti cevnih instalacij iz nerjavnega jekla:
 ▶ minimalne možnosti napak pri izvedbi,
 ▶ brez dodatnega potrošnega materiala,
 ▶ mala možnost napak v povezovanju,
 ▶ visoka trajnost in obstojnost,
 ▶ higijenično neoporečno,
 ▶ odpornost proti koroziji,
 ▶ ni požarne nevarnosti.

Na voljo je izposoja orodja za zatiskanje stisljivih fitingov in 
originalne čeljusti dimenzije 15, 18, 22 in 28 mm. 

 Matej Weber, nabavni specialist 

Press z M- obliko:
S pritiskom na:
treh mestih na O-tesnilnem 
obroču in enem mestu na 
telesu fitinga

M

N
O
V
O



16

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

 ▶ Cenik 
prodajnega 
programa



 ▶ Dobro
je vedeti



 ▶ Priročnik za
projektante
in monterje



 ▶ Zbirka
tehničnih 
listov



 ▶ Ploskovni
sončni
kolektor
Prosun



 ▶ Gorilniki 
Herrmann



 ▶ Gorilniki
Lamborghini



 ▶ OEG
katalog 
rezervnih 
delov



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:

 ▶ Pretočni 
grelnik in 
hranilnik



 ▶ Kombinacija: 
plin in sonce



 ▶ Nov pristop 
k talnemu in 
radiatorskemu 
ogrevanju



 ▶ Oljni
kondenzacijski
kotel



 ▶ Plinski 
kondenzac. 
kotel za 
industrijo



 ▶ Talno 
ogrevanje za 
industrijo



 ▶ Modularni
EAC sistem



 ▶ Modularno
raztezno
postrojenje



 ▶ raztezne
posode



 ▶ Systemwart




