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Spoštovani
POSLOVNI PARTNER!
Vsak tiho zori, počasi in z leti.
Kamor koli že gre, vse poti je potrebno začeti.
Naj se Vam v letu 2013 izpolnijo vse sanje.
Če ste morda pozabili nanje,
ne obupajte in se vrnite vanje.

Kolektiv Seltron
®
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Spoštovani poslovni partnerji!
Tudi z vašimi pobudami in predlogi smo razvili nove izdelke,
ki se po svojih funkcionalnostih še bolj približujejo željam
in potrebam strank. Glede na vaše predloge in potrebe trga
smo uvedli kar nekaj novih izdelkov v naš dokupni prodajni
program. Rezultati kažejo, da ste novo ponudbo odlično
sprejeli. Veliko vaših idej smo upoštevali tudi pri dopolnitvi
poslovnih procesov.

Leto 2012, ki je za nas in našo državo prineslo kar nekaj
pretresov in preobratov, se izteka. Izjemna dinamika
dogodkov je povzročila, da je čas mineval z izredno
naglico. V preteklem letu smo na področju delovanja
podjetja planirali spremembe in dopolnitve v ponudbi
trgovskega blaga, nove izdelke na področju lastne
proizvodnje, prijaznejše poslovne procese in povečanje
prodaje na domačem in tujih trgih.
Ko smo pred nekaj leti stopali na pot največje investicije
v zgodovini podjetja, smo v luči zaostrenih pogojev
poslovanja gledali v prihodnost z optimizmom in določeno
mero zaskrbljenosti.
Ob pogledu nazaj vidim, da smo se s sodelavci pravilno
odločali. Ovire in težave, ki nastajajo pri poslovanju
v zaostrenih gospodarskih razmerah, nismo jemali
negativno, temveč kot izziv pri iskanju poti, kako postati
še boljši in izkoristiti ponujene priložnosti. Da je naša pot
prava, nam kaže tudi dejstvo, da smo z Vami, spoštovani
poslovni partnerji, odlično sodelovali.

Zaključim lahko, da so skupni napori obrodili sadove in se
odražajo v dobrem poslovnem rezultatu. Ponosni smo, da
smo ključne poslovne cilje za leto 2012 presegli, kar gre
zahvala tako Vam poslovni partnerji kot vsem zaposlenim v
podjetju.
Zavedam se, da je temelj uspešnosti in napredka nenehen
razvoj ter težnja postati še boljši. Usmeritev podjetja bo
v naslednjem letu ostala na začrtani poti. Svojo energijo
bomo namenili razvoju novih izdelkov, dopolnitvi
prodajnega programa v smeri varčne rabe energije.
Ob enem napovedujemo prenovo spletne strani in
sodoben B2B portal, ki bo namenjen Vam. Omogočal bo
preprosto nabavo potrebnega materiala, predvsem pa Vam
bo v veliko pomoč pri prodaji vaših storitev.
Leto, ki je pred nami, bo od nas zahtevalo več iznajdljivosti
in prilagodljivosti, saj nič ne kaže, da bi se gospodarske
razmere spremenile na bolje. Ob enem pa je prav, da ob
vseh izzivih najdemo tudi čas, da se ustavimo in skupaj
preživimo kakšne lepe trenutke, ki nam bodo vlili novo
energijo in moč.
V prihajajočem letu Vam želimo obilico poslovnega uspeha,
veliko poslovnih priložnosti, zdravja, družinske sreče in
zadovoljstva.


Marijan Hertiš, direktor
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Seltron na domačem trgu

V letošnjem letu se je na slovenskem trgu zaradi izrednega
porasta cen fosilnih goriv, še izraziteje pokazal prehod
na alternativne vire ogrevanja. Ljudje se vedno boj odločajo
za ogrevanje z lesom ali peleti, zato v naši prodaji beležimo
izjemno rast na področju tovrstnih kotlov in kaminov. Na trgu
se je izraziteje pojavila tudi potreba po peletnih gorilnikih, ki
jih uporabniki nameščajo na že obstoječe kotle. Na tovrstne
potrebe smo se odzvali s tem, da smo kupcem ponudili
Laborghinijev peleteni gorilnik. Gorilnik je od kupcev zelo
dobro sprejet.
V letu 2012 smo izpopolnili tudi paleto izdelkov, ki jih tržimo
pod blagovno znamko Seltron, na sedem blagovnih skupin,
s katerimi zaokrožujemo strategijo nudenja celovitih rešitev
pod eno blagovno znamko.
Seltron blagovne skupine so:
 toplotne črpalke za sanitarno vodo,
 paleta zalogovnikov, ki smo jo letos razširili na izvedbe za
ogrevanje sanitarne vode,
 raztezne posode,
 solarni kolektorji,
 solarni grelniki sanitarne vode,
 razdelilni seti,
 talne plošče,
in seveda tudi naš dolga leta najbolje prodajan oljni kotel
Optima, ki zaradi občutnega zmanjševanja števila kotlovnic
na olje, počasi, a vztrajno znižuje svoj prodajni delež.
K dobrim rezultatom občutno prispeva tudi naša nova,
kupcem dostopnejša lokacija. Velik prodajni prostor obenem
omogoča boljšo predstavitev prodajnih programov.
Kot vsa podjetja v slovenskem prostoru, nas težke
gospodarske razmere niso obšle. Veliko naporov zahteva
zagotavljanje likvidnih sredstev. Na tem mestu se naj iskreno
zahvalim vsem kupcem, ki se trudite redno plačevat Vaše
obveznosti.
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Ob enem se zavedamo tudi naše odgovornosti do
dobaviteljev, zato se maksimalno trudimo plačevati naše
obveznosti v skladu z dogovorjenimi pogoji.
Usmeritev Seltron prodaje na domačem trgu je zastavljena
v dopolnitev prodajnega programa s kakovostnimi izdelki
Seltron blagovne znamke ali zastopanih blagovnih znamk.
Naše odločitve bodo temeljile na preučitvi sodobnih trendov
v ogrevanju in zasledovanju naše strategije, da ljudem
pomagamo pri varčnem ogrevanju.
V našem načrtu je tudi posodobitev prodajnih in logističnih
procesov s ciljem, da vam omogočimo hiter in enostaven
nakup.


Miran Kvas, vodja komerciale domači trg

Seltron na tujih trgih
Seltron regulatorji ogrevanja postajajo vedno bolj
prepoznavni na tržišču EU, trgih bivše Jugoslavije in tudi
širše. V letu 2012 smo kljub vse splošni recesiji, v primerjavi
z lanskim letom dosegli 22 % rast izvoza. Ta rezultat nas
vsekakor navdaja z optimizmom in pozitivnim pogledom
za naprej. Dobri prodajni rezultati se kažejo tudi v tem, da
se naše podjetje počasi, a vztrajno postavlja ob bok najbolj
renomiranim proizvajalcem regulacijske tehnike v Evropi.
Trenutno izvažamo v 19 držav Evrope in sveta.
Naši proizvodi se pojavljajo tudi za nas na zelo oddaljenih
trgih kot sta Urugvaj in Libanon. Naše tradicionalno
najmočnejše tržišče ostaja nemški trg, na katerem beležimo
18 % rast.
Veliko pozornost smo v letošnjem letu posvetili tudi
intenzivnejšemu prodoru na trge bivše Jugoslavije.
Na Hrvaškem smo sklenili sodelovanje s podjetjema Žepoh
in Fero-Term, ki ima širom Hrvaške 16 prodajnih salonov.
Obe podjetji predstavljata vodilna veletrgovca z ogrevalno
tehniko na tem področju.
Prve večje prodajne rezultate beležimo tudi v Srbiji. Na tem
trgu smo sklenili pogodbo z enim izmed vodilnih srbskih
veletrgovcev, podjetjem EnergyNet, ki ima na celotnem
področju Srbije 13 poslovalnic.
Seltron prodira tudi na izredno velik Ruski trg.
V tem letu smo sklenili dogovor o uradnem zastopanju naših
izdelkov s podjetjem Flowtherm.
V aprilu so predstavili naše proizvode na sejmu SHK v Moskvi.
V novembru smo v Rusijo že odpremili prve izdelke. Naša
pričakovanja na tem trgu so prav tako velika.
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Na področju OEM kupcev je eden izmed vidnejših dosežkov
sklenitev sodelovanja z našim dobaviteljem kotlov na
biomaso, Lamborghinijem.
Njihova serija kotlov EL DB bo v bodoče opremljena z našo
kotlovno regulacijo, ki bo vsebovala opcijo za pripravo tople
sanitarne vode in vremensko vodeno regulacijo.
Ker gre za OEM dobave, se bodo naši proizvodi na kotlih
Lamborghini pojavljali z njihovo blagovno znamko.


Boštjan Gerlič, vodja prodaje za tuja tržišča

Seltron razvoj

ima poleg regulacije mešalnega ventila, obtočne črpalke
in polnjenje hranilnika, še regulacijo drugega mešalnega
ventila za hiter zagon ali kaskadno polnjenje dveh
hranilnikov.
Regulatorji SGC so v pričetku pomladi doživeli posodobitev
programske opreme in razširitev modelne palete z visoko
zmogljivim modelom SGC67.
Regulatorji WDC prav tako vstopajo v novo kurilno sezono
s posodobljeno programsko opremo, ki jim daje nove
možnosti uporabe v kompleksnih ogrevalnih sistemih.
Za naprednejše uporabnike je posodobljen tudi program
Selcontrol, ki se uporablja za nadzor ogrevalnega sistema z
osebnim računalnikom.
Skupaj s partnerskim podjetjem, ki proizvaja kotle na
biomaso, smo razvili zmogljiv in sodoben regulator za kotle
na pirolizo. V izvajanju pa je še regulacija za peletne kotle.


Edi Krivec, vodja razvoja

Seltron na sejmu Energetika

V razvoju smo v letu 2012 razvili dve družini regulatorjev
konstantne temperature, ki se uporabljata za regulacijo
konstantne temperature povratnega voda v kotel in
polnjenje hranilnika.
Za preproste sisteme sta namenjena regulatorja ACC10 in
ACC20, ki se uporabljata zgolj za regulacijo povratnega voda
v kotel.
Regulatorja sta kompaktne izvedbe z vgrajenim motornim
pogonom in se montirata direktno na mešalni ventil.
Model ACC10 je namenjen za regulacijo mešalnega ventila,
model ACC20 pa omogoča regulacijo mešalnega ventila in
obtočne črpalke.
Za kompleksnejše sisteme sta na voljo regulatorja SCC30
in SCC40, ki se prav tako uporabljata za regulacijo povratka
v kotel in polnjenje hranilnika. Regulatorja sta namenjena
za montažo na zid, regulacija mešalnega ventila pa se vrši
s pomočjo ločenega motornega pogona. Model SCC30 je
namenjen za regulacijo mešalnega ventila, obtočne črpalke
in vklop oziroma izklop peletnega kotla. Model SCC40

V mesecu maju je v Celju potekal bienalni sejem Energetika
za področje ogrevanja in klimatizacije.
Sejem je za nas pomemben dogodek iz vidika prodajnega
programa, na katerem želimo predstaviti svoje rešitve tako
strokovni javnosti kot končnim kupcem.
Rešitve ogrevanja, ki jih ponujamo, so bile letos usmerjene
na področje obnovljivih virov. Predstavili smo niz rešitev s
kamini, zalogovniki, peletnimi kotli in kotli na trdo kurivo.
Vse skupaj smo nadgradili z različnimi možnostmi
reguliranja takih sistemov.

5

SELTRON novice
Obiskovalci našega razstavnega prostora so lahko videli,
da naš prodajni program dopolnjujemo tudi z blagovnimi
znamkami na področju instalacijskega materiala kot sta
Simplex in Seppelfricke.
Tudi v letu 2013 bomo nadaljevali s sejemskimi aktivnostmi,
tokrat z nastopom na sejmu DOM 2013 v Ljubljani.
Na tem sejmu bomo predvsem končnim strankam
predstavili lastni proizvodni program regulatorjev za
ogrevanje in ogrevalne naprave na lesno biomaso.
Od sejmov, katerih se bomo v leto 2013 udeležili, naj
izpostavimo tudi sejem ISH v Frankfurtu. Na tem dogodku
je naš cilj predstaviti naše izdelke in zainteresirati za nakup
kupce na širšem evropskem trgu.


Miran Kvas, vodja komerciale domači trg
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Kotlovni regulator KXD omogoča širitev sistema reguliranja
s poljubnim številom regulatorjev WDC, CMP25-2 in novo
generacijo regulatorjev WXD.
Zagon in nastavitev regulatorja poteka v treh korakih.
S pomočjo naprednih nastavitev je možno aktivirati dodatne
funkcije in načine delovanja, ki omogočajo uporabo regulatorja
tako v enostavnih, kot tudi v bolj kompleksnih ogrevalnih
sistemih. Nov kotlovni regulator podpira možnost priključitve
do dveh sobnih enot.
V regulator KXD so vgrajeni napredni algoritmi ogrevanja, ki
zagotavljajo maksimalno udobje in optimalno izrabo energije.
Številne nadzorne in varovalne funkcije skrbijo za pravilno
delovanje sistema. Regulator nas sproti obvešča o vklopu
varovalnih funkcij ali morebitnih okvarah.
Kotlovni regulator ima vgrajen števec obratovalnih ur in
porabe gorilnika. Podatke je možno spremljati v različnih
časovnih obdobjih.
Za monterje in serviserje sta vgrajeni še dve dodatni funkciji
in sicer za merjenje emisij in test delovanja mehanskega
temperaturnega varovala, to je tako imenovani STB test.
Regulator KXD omogoča tri načine montaže in sicer; montažo
na zid, v panelno odprtino na kotlu ali na plašč kotla s pomočjo
nastavljive konzole.
Pri razvoju novega kotlovnega regulatorja smo poskrbeli tudi
za napredne uporabnike. Tako je na voljo je USB povezava, s
katero se lahko regulator poveže z osebnim računalnikom in s
tem omogoča daljinski nadzor ogrevalnega sistema.

Nove sobne enote

V začetku leta 2013 prihaja na prodajne police nova generacija
kotlovnih regulatorjev, ki jih odlikujejo sodoben dizajn,
kompaktne dimenzije, vsestranska uporaba in preprosta
montaža.
Namenjeni so za oljne ali plinske kotle in omogočajo regulacijo:
 enega ali kombinacije dveh virov toplote,
 do dveh ogrevalnih krogov,
 ogrevanju sanitarne vode z ali brez sončnih kolektorjev.
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Na zgornjih slikah je prikazan koncept študije novih sobnih
enot za vremensko vodene regulatorje, ki bodo nadomestile
sobne enote DD2, sobno tipalo PS10 in sobni korektor FT10.
Pri načrtovanju se trudimo čim bolj upoštevati želje
uporabnikov in narediti sobno enoto sodobnega videza ter
enostavno za uporabo.
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Na voljo bo več modelov:
 enostavna sobna enota za nezahtevne uporabnike,
 zmogljiva sobna enota za srednje zahtevne uporabnike
 in napredna sobna enota za najbolj zahtevne
uporabnike.
Nove sobne enote odlikuje hitra in enostavna nadometna
ali vgradna montaža. Na voljo bosta dve izvedbi sobne
enote in sicer z žično ali brez-žično povezavo z regulatorjem.
Nove sobne enote bo mogoče uporabljati z obstoječimi
regulatorji CMP25-2 in WDC ter novo generacijo
regulatorjev KXD in WXD.


Edi Krivec, vodja razvoja

Seltron strokovni seminarji

Slušatelji so bili nad zmogljivostjo programske opreme
Selcontrol navdušeni. Udeležencem seminarjev smo podarili
komplet Selcontrol, to je priključni kabel z vmesnikom za
priklop na BUS in program za PC računalnik.
Udeleženci seminarjev ste izrazili željo, da bi se udeležili
izobraževanj z vsebinami, ki bi zajemale tudi ostala področja
ogrevalnih sistemov. Največ si želite dodana znanja iz
področja strojnih inštalacij, solarnih sistemov, toplotnih
črpalk in hranilnikov toplote. S temi vsebinami bomo
obogatili posebej zastavljene seminarje v letu 2013.
Že sedaj smo razpisali termine seminarjev s področja Seltron
regulacij. Le ti se bodo v skupinah po 10 do 14 slušateljev
ponovno odvijali na sedežu podjetja Seltron v Mariboru.
Na seminarjih bomo glede na stopnjo zahtevnosti
predstavili celotni proizvodni program s poudarki na
novostih kot na primer: regulatorji konstantne temperature
povratnega voda Promatic ACC in Promatic SCC ter novosti,
ki jih pripravljamo za leto 2013. Nekaj o tem lahko preberete
v enem od preostalih sestavkov Seltron Novic.

Razpisani termini 2013
Seltron seminar STOPNJA I :
 21. marec, četrtek
Seltron seminar STOPNJA II :





V mesecu juniju smo ponovno izvedli naše že tradicionalne
seminarje, na katerih slušatelje usposabljamo za montažo in
nastavitev Seltron izdelkov.
Zaradi dviga kakovosti in lažjega podajanja vsebin, smo se
odločili za manjše skupine do 14 slušateljev.
83 slušateljev se je udeležilo 6 razpisanih terminov v dveh
različnih težavnostnih stopnjah.
V letu 2012 smo na trg poleg drugih novosti plasirali
programsko opremo Selcontrol, ki uporabnikom omogoča
upravljanje regulatorjev preko računalnika. Ker program
poleg vseh drugih možnosti omogoča tudi shranjevanje
in kopiranje nastavitev regulatorjev, je koristen tudi
kot pripomoček pri zagonu regulacij in vodenja arhiva
nastavitev po strankah.

26. marec, torek
28. marec, četrtek
02. april, torek
04. april, četrtek

Prijava na seminar bo možna na spletnem naslovu:
www.seltron.si



Jože Hertiš, tehnični direktor
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Seltronovo 6. tradicionalno
druženje z monterji

Minilo je leto, od kar smo odprli vrata našega Centra varčnega
ogrevanja v Mariboru. Novi prostori nam omogočajo
kakovostnejše delo in naši poslovni partnerji so se na to, da
nas sedaj najdejo na samem vhodu v mesto Maribor, dobro
odzvali. Lani je naše tradicionalno druženje potekalo v okviru
otvoritve novih prostorov, letos pa smo se ga lotili drugače in
sicer s pridihom divjega zahoda.
Najbrž se še spomnite prizorov iz vesternov, ki smo jih tako
radi gledali. Oboroženi možje, lesene hiše, konji in pridih
divjine. Možje so bili gospodarji svojih pištol in marsikoga je ob
gledanju filma zamikalo, da bi sodeloval v strelskem obračunu.
Da bi naši gostje ponovno začutili dih tega časa, smo izbrali
prav posebno lokacijo. Dobili smo se v skriti dolini, v okolici
Maribora, ki po svojem videzu in tam postavljenih objektih,
močno spominja na prizore iz divjega zahoda. Vreme nam
sicer ni bilo najbolj naklonjeno, saj je dež neutrudno padal.
Kljub temu se je druženja udeležilo okoli 200 povabljenih
gostov in naših zaposlenih. Načrtovali smo velik strelski
obračun in ga poimenovali po legendi vesternov Johnu
Waynu. Žal ga zaradi vremena nismo mogli izvesti, pogumni
fantje in dekleta, pa so se namesto tega pomerili v rodeu.
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Spretni s kuhalnico so se udeležili velikega tekmovanja v
kuhanju Vinetou-jevega bograča. Sodelovalo je 10 skupin
sestavljenih iz 40 izvrstnih kuharjev. Razmere so bile težke.
Močan gost dim se je zaradi pokritega prostora valil med
kuharje in neizmerno dražil oči. Sodelujoči so bili na koncu
podimljeni kot velikonočna šunka. Vse to pa jih ni oviralo,
da ne bi na osnovi svojih izvirnih receptov pripravili široko
paleto različnih, izredno okusnih variant bograča.
Laskav naslov najboljšega si je po ocenah vseh sodelujočih
priboril g. Brdnik Danilo s svojo ekipo.
Še ena zelo zanimiva tekmovalna disciplina se je odvijala
v času našega druženja in to je bil ribolov. Dež je nenehno
pral uboge ribiče, vendar se le ti niso dali in ribe so ena za
drugo pristajale na bregu ribnika. Najboljšemu izmed njih,
gospodu Dejanu Karbi je zmago prinesel 5,9 kg težak krap.
Le ta svoje življenjske poti ta dan ni končal na krožniku,
ampak smo ga po tehtanju spustili nazaj v njegovo
domovanje. Med ribiči smo imeli tudi žensko predstavnico.
Po številu ulovljenih rib ni prav nič zaostajala za moškimi.
Najtežji ulov gospe Tinče je bil krap težak skoraj 5 kg. V ostri
konkurenci je to zadostovalo za zavidljivo četrto mesto.
Ob našem druženju se nismo izneverili tudi naši dolgoletni
tradiciji, izbiri Seltronovega vinskega Šampiona za leto 2012.
Med 9 vzorci najbolj žlahtnega pridelka Vas, naših cenjenih
poslovnih partnerjev, je zmagal gospod Marijan Rauter, z
odličnim rumenim muškatom, letnik 2011. Letošnji Seltronov
šampion tako prihaja iz vinorodnega okoliša Ljutomer Ormož.
Manjkalo ni niti obilo plesa, zabave ter dobre volje, vse
tja do poznih nočnih ur, ko so se poslovili tudi tisti najbolj
vztrajni in smo Seltronovo druženje z monterji počasi
zaključili.
Ostali so spomini in obljuba, da se v letu 2013 ponovno,
morda v še večjem številu in ob lepšem vremenu znova
srečamo.


Ivica Črešnar, vodja marketinga
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Nov pristop na področju
reguliranja povratka z regulatorji
PROMATIC ACC in SCC
Kdaj potrebujemo regulacijo
povratnega voda?
Pri uporabi kotlov na lesno biomaso, še posebej pri kotlih
na polena, ki delujejo s konstantno močjo, je potrebno v
ogrevalni sistem vgraditi hranilnik toplote.

Regulatorji PROMATIC ACC in SCC na inovativen
način rešujejo težave pri reguliranju povratnega
voda
Za regulacijo povratnega voda v kotel in polnjenje
hranilnika so se v preteklosti večinoma uporabljali
termostatski regulacijski ventili. Pomanjkljivosti take rešitve
se kaže v razmeroma nenatančni regulaciji temperature.
Vrednost temperature ni mogoče spreminjati oziroma
prilagoditi različnim zahtevam kotlov. Ena izmed slabosti
je tudi ta, da takšna izvedba ni reševala krmiljenja obtočne
črpalke.

Hranilnik toplote ima dve ključni nalogi in sicer da:
 prevzame presežek toplotne energije iz kotla,
 vrača akumulirano toploto in omogoča neprekinjeno
ogrevanje prostorov tudi v času, ko kotel ne obratuje.
Pri povezavi kotla in hranilnika toplote je potrebno vgraditi
regulator za varovanje minimalne temperature povratnega
voda kotla.
Regulator minimalne povratne temperature kotla je
potreben iz dveh razlogov:
 preprečuje, da v kotlu ne nastaja škodljivi kondenz
zaradi prenizke povratne temperature,
 zagotavlja potrebno delovno temperaturo kotla in s tem
pravilno delovanje ogrevalnega sistema in polnjenje
hranilnika.



Regulatorji PROMATIC SCC

Vse naštete težave in pomanjkljivosti odpravimo z uporabo
novih, prav za ta namen razvitih elektronskih regulatorjev
konstantne temperature PROMATIC ACC10, ACC20 ter
SCC30 in SCC40.

Prednosti regulatorjev PROMATIC ACC in SCC dodatne zmožnosti



Regulatorji PROMATIC ACC

Elektronski regulatorji konstantne temperature PROMATIC
ACC in SCC pa imajo še kopico drugih prednosti:
 uporabimo jih lahko tako za male, srednje in velike
ogrevalne sisteme,
 omogočajo nastavitve želene temperature povratnega
voda, kakor tudi nastavitev izbire različnih načinov
delovanja,

9
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 regulatorji prikazujejo signalizacijo delovanja, izmerjene
in želene temperature povratnega voda kakor tudi
temperaturo kotla in hranilnika (odvisno od tipa
regulatorja),
 na voljo so posebne servisne nastavitve, ki omogočajo
natančno prilagoditev regulacije glede na dinamično
karakteristiko regulacijske zanke,
 vgrajena je tudi diagnostika in prikaz napak v primeru
okvare tipal.
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Primeri uporabe regulatorjev PROMATIC ACC
in PROMATIC SCC
PROMATIC ACC10
PROMATIC ACC10 predstavlja osnovno izvedbo regulatorja
povratnega voda in ga uporabimo v ogrevalnih sistemih,
kjer je krmiljenje obtočne črpalke že urejeno v sklopu
regulacije kotla.

PROMATIC ACC20
PROMATIC ACC20 poleg regulacije mešalnega ventila
zajema tudi krmiljenje obtočne črpalke.

PROMATIC SCC30
Regulatorji PROMATIC SCC30 so po zmogljivosti nadgradnja
regulatorjev ACC20 in omogočajo poleg regulacije povratne
temperature in krmiljenja obtočne črpalke še nadzor
delovanja peletnega kotla, s ciljem doseganja čim manjšega
števila vklopov kotla in optimlne uporabe hranilnika
toplote.

Razlike med regulatorji PROMATIC ACC in SCC

PROMATIC SCC40

Elektronski regulatorji konstantne temperature PROMATIC
ACC so vgrajeni neposredno v ohišje motornega pogona
in predstavljajo izjemno kompaktno napravo, ki omogoča
hitro in enostavno montažo. Regulatorji PROMATIC ACC so
primerni za uporabo v manjših in srednje velike ogrevalnih
sistemih.
Za vse vrste, predvsem pa za srednje velike in velike
ogrevalne sisteme, priporočamo uporabo regulatorjev
PROMATIC SCC, ki so vgrajeni v samostojno ohišje za
montažo na steno ali plašč kotla. Pri tej izvedbi regulatorjev
se za krmiljenje mešalnega ventila uporabljajo standardni
motorni pogoni.

Regulatorji PROMATIC SCC40 so najbolj zmogljivi in
poleg vseh funkcij PROMATIC-a SCC30 omogočajo še
dvo-stopenjsko ali kaskadno vodenje hranilnika toplote.
S tehniko kaskadne regulacije optimiramo zagonski čas
v sistemih z enim hranilnikom oziroma zagotavljamo
optimalen proces polnjenja in praznjenja v sistemih z
dvema ali več hranilniki toplote.


Jože Hertiš, tehnični direktor

Vezalne sheme za nekaj primerov uporabe regulatorjev PROMATIC ACC in SCC:

ACC10
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Kotel na trdo kurivo, hranilnik
toplote, regulacija konstantne
temperature povratka.

ACC20

Kotel na trdo kurivo, hranilnik
toplote, regulacija konstantne
temperature povratka.

SCC30
SCC40

Kotel na pelete, hranilnik toplote,
regulacija konstantne temperature
povratka.

SCC40

Kotel na pelete, hranilnik toplote,
regulacija konstantne temperature
povratka, dvo stopenjsko polnjenje.
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Nasveti iz prakse v prakso

Do sedaj smo kotel nalagali po potrebi, odvisno od
temperature v prostorih. Kot rešitev svetujemo uporabo
vremensko vodenega regulatorja, ki skrbi za ogrevanje
prostorov in sanitarne vode, lahko pa tudi za polnjene
zalogovnika toplote. Ogrevanje je lahko radiatorsko ali
talno. Z regulacijo in uporabo tri potnega mešalnega
ventila zagotovimo tudi najnižje temperature povratka in
optimalno praznenje hranilnika.

Ali je smiselno vgraditi zalogovnik zraven
klasičnega kotla na trdo krivo?

Regulator ogrevanja lahko vključi dodatni toplotni
vir in ogrevanje se nadaljuje tudi po porabi toplote iz
zalogovnika. Regulator nas lahko preko sobne enote
opozori, da akumulirana toplota v zalogovniku več ne
zadošča in da je potrebno zakuriti kotel.

SCC30
SCC40

Kakšen je pomen sobne enote?

Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote,
regulacija konstantne temperature povratka.

Vedno kadar imamo nekontroliran vir energije kot so kotli
na trdo kurivo, je priporočljiva vgradnja zalogovnika toplote.
Kotel in zalogovnik je potrebno povezat preko polnilnega
sklopa, ki ga vodi regulacija polnjenja zalogovnika.
S tem dobimo več koristi.
Kotlu omogočimo delovanje v optimalnih pogojih, kar
poveča njegov izkoristek in mu podaljša življenjsko dobo.
Prostore lahko ogrevamo na želeno temperaturo.
Viške energije shranimo v zalogovnik toplote in jo
porabimo, ko kotel ne obratuje več.
S tem povečamo avtonomijo in odpravimo nihanja
temperature v prostoru ob zagonu kotla.

Kako potem regulirati ogrevalni sistem?
414b
414b

T2

S pomočjo sobne enote lahko nastavljamo želene
temperature, vršimo vklop ali izklop ogrevanja in/ali
sanitarne vode kar iz prostora, v katerem je sobna enota
nameščena.
Na ekranu lahko odčitamo sobno temperaturo, ki jo meri
sobna enota, ta pa vpliva na delovanje regulacije.


T3
T1 R6

WDC20

T6
R7+
R8-

T4
R2
R3+
R4-

Aleš Krivonog, tehnično prodajni svetovalec

R5
T5

Kotel na trdo kurivo, hranilnik toplote,
mešalni krog, grelnik sanitarne vode.
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Ogrevanje s peleti, prijazno do
denarnice in okolja
Ob vse višjih cenah
fosilnih goriv predstavlja
eno izmed prijaznejših
alternativ za družinski
proračun in okolje,
ogrevanje s pomočjo
pelet. Prednosti in slabosti takega načina ogrevanja bomo
poskušali podrobneje predstaviti z odgovori na najbolj
pogosta vprašanja, ki se porajajo, ko se odločamo o
investiciji v ogrevalni sistem na pelete.
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kotlu in odvajanje pepela iz kotla v posebno zbirno posodo.
Pri predelavah obstoječih kotlov z vgradnjo peletnih
gorilnikov in pri cenejših izvedbah peletnih kotlov, je
potrebno to delo opraviti ročno. Poleg tega je potrebno
med kurilno sezono poskrbeti tudi za redno čiščenja
dimovodnih naprav.

Zakaj je ogrevanje s peleti v zadnjem času tako
priljubljeno?
Odgovor se skriva v relativno zelo ugodni ceni pelet.
Pri tem je ogrevanje s peleti glede udobja še vedno dokaj
primerljivo z udobjem pri uporabi fosilnih goriv.
Predelava kotlovnice je pri enostavnejših rešitvah tudi
razmeroma dostopna.

Ali je ogrevanje s peleti primerno za vse objekte?
Pomembna prednost ogrevanja s peleti je tudi ta, da je
ogrevanje primerno za vse vrste ogrevalnih sistemov.
Ogrevanje s kotli na pelete je posebej primerno za hiše, kjer
je večji del radiatorsko ogrevanje in ne sodijo v kategorijo
varčnih objektov, torej porabijo 8 ali več litrov kurilnega olja
na m2 na leto.

Kakšna je razlika pri vzdrževanju kotla na fosilno
gorivo in kotla na pelete?
Vzdrževanje oziroma posluževanje kotla na pelete zahteva
znatno več uporabnikovega dela v primerjavi s kotlom na
olje ali plin. Skrbeti je potrebno, da ima kotel na voljo vedno
dovolj pelet. Za dovajanje pelet je možnih nekaj rešitev.
Večina kotlov ima že vgrajen ali prigrajen nekaj-dnevni ali
tedenski zalogovnik, ki ga ročno polnimo z nasipavanjem
pelet iz 15 kg vreč. Druga možnost je povezava kotla z
večjim zalogovnikom ali silosom za pelete. V tem primeru se
s pomočjo mehanskega ali sesalnega transportnega sistema
peleti avtomatsko prečrpavajo iz silosa v sprotni zalogovnik
kotla. Avtomatika kotla ali peletnega gorilnika skrbi za
vžig, gorenje in dovod peletov iz sprotnega zalogovnika
v kurišče. Boljši oziroma dražji kotli so opremljeni tudi s
sistemi za avtomatsko čiščenje toplotnih izmenjevalnikov v
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Ogrevalni set Lamborghini

Kakšni so koraki predelave obstoječega
ogrevalnega sistema na ogrevalni sistem s peleti?
Imamo dve osnovni možnosti. Obstoječi kotel na fosilno
kurivo nadomestimo s kotlom na pelete.
Zamenjava kotla zahteva še vgradnjo hidravlične kretnice
ali manjšega zalogovnika toplote, druge predelave
praviloma niso potrebne. Za to možnost se odločimo, če je
obstoječa kurilna naprava starejšega datuma oziroma je že
»amortizirana«.
V primeru, da imamo novejšo kurilno napravo in imamo
v kurilnici tudi še dovolj prostora, se lahko odločimo za
dodatno vgradnjo kotla na pelete. Priključitev se lahko
izvede paralelno k obstoječemu talnemu kotlu, ki hkrati
služi kot hidravlična kretnica za peletni kotel. Kotel pa je
mogoče povezati tudi s preklopnim ventilom, pač glede na
okoliščine v danem primeru.
Sicer pa je dobra novica tudi to, da pri kotlih, ki jih
opremimo s peletnim gorilnikom, zadostuje manjši presek
dimnih cevi, to je podobno kot pri kotlih na fosilna goriva.
Tako predelava dimovodnih naprav pri prehodu iz olja na
pelete praviloma ni potrebna.
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Lahko obstoječ oljni kotel predelamo na kurjenje
s peleti?
Enoznačnega odgovora tukaj ni.
Specialnih oljnih kotlov praviloma
ne priporočamo predelovati na
kurjenje s peleti. Kljub temu pa
kotli na olje, ki imajo dovolj veliko
gorilno komoro, omogočajo tudi
delovanje s peletnim gorilnikom.
Pri tem je potrebna zamenjava vrat
in redno dnevno ali nekaj-dnevno
ročno čiščenje kurišča in toplotnih
izmenjevalnikov.
 Peletni gorilnik
Precej lažja pa je vgradnja
Lamborghini
peletnega gorilnika na obstoječe
kotle na trdo kurivo. Ti kotli imajo praviloma dovolj veliko
kurišče in prostor s posodo za zbiranje pepela. Seveda še
vedno ostaja ročno čiščenje kotla podobno kot pri kurjenju
polen.
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Ti kamini so opremljeni z zalogovnikom za pelete in vso
potrebno avtomatiko za samodejno delovanje. Če k temu
dodamo še čudovit občutek prasketanja in topline ognja
v dnevnem prostoru, je izbira kamina za ogrevanje več kot
samo varčna odločitev.

Ali ima ogrevanje s peleti prednosti pred
ogrevanjem s toplotno črpalko?
Ogrevanje s peleti je seveda manj udobno kot ogrevanje
s toplotno črpalko, ima pa kopico drugih prednosti.
Ogrevanje s peleti zahteva manjšo začetno investicijo,
prihranki pa so primerljivi. Ogrevanje deluje stabilno in
ni občutljivo na nizke zunanje temperature. Ogrevanje s
peleti ima dodatno prednost pri visoko-temperaturnem in
klasičnem radiatorskem ogrevanju, kjer večina toplotnih
črpalk ni primerna.

Kdaj se je smiselno odločiti za ogrevanje s
kaminom na pelete?
Kamini že dalj časa niso samo okras doma, ampak vedno
bolj postajajo tudi pomemben in enakovreden vir
ogrevanja. Razlikujemo dve osnovni izvedbi kaminov.
Prvi so toplozračni in se uporabljajo neposredno za
ogrevanje enega velikega ali več povezanih prostorov.
Drugi so toplovodni - ti samo ca 20 % toplote oddajo
neposredno v prostor, preostalo toploto pa prenesejo preko
cevnega sistema v klasično centralno ogrevanje objekta.
Uporabijo se lahko kot osnovni ali kot dopolnilni vir toplote.
Kamini pa se razlikujejo tudi po vrsti kuriva, ki ga
uporabljajo. Lahko so za polena ali za pelete ali kombinirani.
S kamini na pelete postane ogrevanje tudi zelo udobno.

 Kaminska peč na pelete IDROTECH

Kakšna je prihodnost ogrevanja s peleti?
Ogrevanje s peleti ni le cenovno ugodno, je tudi zeleno in
ekološko ter CO2 nevtralno. V Sloveniji imamo skoraj 60 %
površin poraslih z gozdovi in velike rezerve pri izrabi lesne
mase, kar nam zagotavlja dolgoročno možnost samooskrbe
in narodno gospodarske rasti.

Pri vgradnji peletnih kotov ali
gorilnikov je za pravilno, varčno
in udobno delovanje ogrevalnega
sistema potrebna tudi sodobna
regulacija ogrevanja.
V proizvodnem programu Seltron
nudimo sodobne regulatorje
ogrevanja Promatic® WDC, ki
podpirajo tudi kombinacije več
toplotnih virov.


Jože Hertiš, tehnični direktor
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Kako poceniti ogrevanje tople
sanitarne vode?
So res minili časi poceni ogrevanja s kurilnim
oljem?
V zadnjih desetih letih smo se navadili na udobje uporabe
plinastih in tekočih kuriv, sedaj pa smo vedno bolj
zaskrbljeni ob rasti njihovih cen.
Vse bolj jasno postaja, da je ogrevanje s fosilnimi gorivi
vse bolj drago, neke vrste luksuz in je potrebno poiskati
cenovno bolj ugodne alternativne rešitve.

Kaj lahko storimo na področju ogrevanja
sanitarne vode?



OPTIMA
toplotna
črpalka
za pripravo
tople
sanitarne
vode.

Sanitarno vodo lahko ogrevamo s toplotno črpalko, ki
uporablja električno energijo in do 70 odstotkov energije
iz okoljskega zraka. Ogrevanje je cenovno ugodno, vendar
so pri tem nekatere omejitve. Vodo lahko segrevamo do
približno 55 °C. Ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko
postane manj ekonomično, če je temperatura okolja nižja
od ca 10 °C.
Še cenejše, skoraj brezplačno je ogrevanje sanitarne vode s
solarno energijo. Uporabimo lahko klasične ali vakuumske
kolektorje. Vendar so tudi tukaj naravne omejitve. Predvsem
v zimskem obdobju ni dovolj sončne energije za nemoteno
ogrevanje sanitarne vode.
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Solarni sistem PROSUN

Zaključimo lahko, da dobimo cenovno učinkovito ogrevanje
sanitarne vode, kadar uporabimo grelnik sanitarne vode
s solarnimi kolektorji ali toplotno črpalko v kombinaciji z
električnim grelnikom ali centralnim ogrevanjem.
Solarni grelnik sanitarne
vode potrebuje za optimalno
delovanje tudi kakovostno
regulacijo.
Prednost solarnih regulatorjev
Seltron je njihova sodobna
tehnična zasnova, ki temelji
na 20 letnih izkušnjah in
zagotavlja visoko učinkovitost
in prilagodljivost za različne
načine delovanja in kombinacij
z različnimi viri energije.
 Solarni regulator
Še
več, funkcionalnost
PROMATIC SGC
regulatorjev je približana
uporabnikom in monterjem do te mere, da je nastavitev in
njihov zagon izjemno preprost, kar postaja pri vedno bolj
zapletenih sistemih ogrevanja ključnega pomena.
Ker pa uporabnike tudi vedno bolj zanima, koliko so z
investicijo v sodoben sistem ogrevanja privarčevali, smo pri
solarnih regulatorjih dodali možnost merjenja in prikaza
pridobljene energije iz alternativnih virov.



Jože Hertiš, tehnični direktor
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Zalogovniki toplote

Osnovne zahteve za dober zalogovnik so: domišljena
konstrukcija, ki med drugim zagotavlja učinkovito termično
plastenje vode; dobra toplotna izolacija in kakovostni
materiali ter izdelava. V kolikor ima kotlovnica več toplotnih
virov, je pomembno, da je zalogovnik zgrajen tako, da
omogoča priključitev več različnih toplotnih virov.
Sodoben zalogovnik dopolnjen s pravilno regulacijo
omogoča polnjenje in odvzemanje energije po plasteh tako,
da dosežemo optimalno delovanje različnih toplotnih virov
oziroma generatorjev toplote in njihovo sobivanje ter visoko
udobje ogrevanja.
V podjetju Seltron se nenehno trudimo iskati rešitve, ki
ljudem pomagajo varčevati z energijo pri ogrevanju bivalnih
prostorov in s tem prihraniti pri stroških ter varovati okolje.
V ta namen imamo v ponudbi različne tipe zalogovnikov
toplote, ki zadovoljijo različne zahteve in potrebe ogrevalnih
sistemov.



Zalogovniki toplote OPTIMA

Sodobni kotli za obnovljive vire energije, ki delujejo na
principu pirolize lesne mase, dosegajo optimalni izkoristek
in dolgo življenjsko dobo, če delujejo pri nazivni moči, kjer
dosegajo najboljši izkoristek delovanja in imajo najdaljšo
življenjsko dobo.
Kotli ali drugi generatorji toplote morajo biti dimenzionirani
tako, da zagotavljajo dovolj energije v najneugodnejših
vremenskih pogojih, kar po drugi strani pomeni, da imajo v
preostalih obdobjih več energije, kot je potrebujemo.
Da lahko kotli v vseh primerih obratujejo z optimalnimi
delovnimi pogoji, se v ogrevalni sistem vgrajujejo
zalogovniki toplote. Le ti omogočajo okolju prijazno,
predvsem pa gospodarnejše delovanje ogrevalnega
sistema in hkrati bistveno izboljšajo udobje ogrevanja.
Tako je v sodobnih ogrevalnih sistemih s kotli na polena
obvezna uporaba hranilnika toplote. Le ta služi za hrambo
vse presežne toplotne energije, ki jo v danem trenutku
proizvede kotel in morebitni drugi viri toplote kot na primer
solarni sistem ali toplotna črpalka.
Zalogovnikov je več vrst, tako po konstrukciji kot po
namenu uporabe in kakovosti izdelave. Pomembna je
pravilna izbira zalogovnika glede na sestavo ogrevalnega
sistema in zahteve uporabnika ali investitorja.



Učinkovita akumulacija toplote

Paleta hranilnikov toplote z blagovno znamko Seltron
OPTIMA zajema zalogovnike brez dodatnega toplotnega
izmenjevalca volumna od 600 do 2000 litrov, zalogovnike
z enim toplotnim izmenjevalcem volumna od 600 do
2000 litrov, ter tehnološko napredne hranilnike z dvema
toplotnima izmenjevalnikoma in dodatnim pretočnim
izmenjevalnikom iz nerjavečega jekla za higiensko
neoporečno ogrevanje sanitarne vode.
Vsi zalogovniki so na voljo v velikostih od 600 do 2000 litrov.



Jože Hertiš, tehnični direktor
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Izpolnjen obrazec za naročilo prospektov pošljite na faks številko: 02 671 96 66.
Cenik
prodajnega
programa

Priročnik za
projektante
in monterje

Regulatorji
ogrevanja
Seltron

Časovni
releji
Seltron

Solarni
sistemi
Prosun
Clasic

Toplotna
črpalka
Optima
San

Zalogovniki
toplote
Optima

Talno
ogrevanje
Optima

Kotel na pelete
ali polena
Lamborghini

Gorilniki
Lamborghini

Gorilniki
Herrmann

Spojka za
črne cevi
Simplex

Spojke Simplex
in spojke s
prstanom

Reševalec
težav
Simplex

H-ventili
Simplex

Termostati
Simplex

Systemwart

Modularni
EAC sistem

Modularno
raztezno
postrojenje

Vaši podatki
Podjetje:

Telefon:

Ime in priimek:

Gsm:

Naslov:

E-naslov:

Poštna številka:
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Dejavnost:

Raztezne
posode

