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Spoštovani poslovni partnerji!

Naprej po poti moramo, če hočemo ali ne. Bolje bomo hodili, če bomo gledali naprej, ne da bi se 
nenehno ozirali nazaj. Zahvaljujemo se Vam za zaupanje in prijetno sodelovanje v preteklem letu, 
hkrati se iskreno veselimo naših skupnih poti tudi v letu 2014. 

NOVOLETNA MISEL
Sreča ni razkošje, obilje ali denar. Sreča se vedno skriva v nas. 

Želimo, da Vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov, v novem letu pa Vam 
voščimo obilo sreče, zdravja in poslovnih uspehov. 

®

Kolektiv podjetja Seltron 
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Voščilo direktorja
Pa smo dočakali. Tudi to »stresno« leto 2013 se zanesljivo zaključuje. Priznati moramo, da nas je 
oblast vse leto s takimi in drugačnimi davčnimi stresi pridno pripravljala na finalni bančni stres ob 
zaključku leta.  Kakorkoli, tega in vse ostale strese smo preživeli. Verjamem in upam, da se bomo 
iz te drage šole čim več naučili. Ne nazadnje, naša pravica, dolžnost in odgovornost je, da aktivno 
prispevamo in sodelujemo pri ustvarjanju države in vsega skupnega.
Ker se gospodarska in posledično tudi družbena kriza vleče že več let zapored, se nam pogosto 
porajajo negativne misli in pesimizem. Razmišljamo ali postajajo zadeve neobvladljive, ali 
svetla prihodnost še obstaja? Napada nas apatija, ki je dejansko največji sovražnik razvoja in 
zadovoljstva. 

Da lahko živimo s polnimi pljuči in uresničujemo svoje poslanstvo, potrebujemo kupce: država 
ima državljane, zdravstvo bolnike, šolstvo učence… 
Naši kupci pa ste Vi, spoštovani bralci. Če se zavedamo svojih kupcev in predvsem njihovih 
potreb ter vse svoje znanje in delovanje usmerimo v zadovoljevanje le-teh, potem je na koncu 
predora zanesljivo luč. Ta luč pa pogosto pomeni in zahteva pozitivne spremembe. 
Prav je, da se od preteklosti poslovimo s kar se da lepimi spomini in neprijetnimi opomini. 
V prihodnost pa zakorakajmo s trdno vizijo, cilji, optimizmom in vero v lepši jutri. To si vsekakor 
zaslužimo in zmoremo. 

Tudi za nas je bilo to leto v znamenju krčenja trga in povečane nelikvidnosti ter splošnega 
slabšanja poslovnega okolja. Ko se trg krči, postaja še bolj rizičen in takrat ugotovimo, da je 
pristen odnos s kupci temelj, na katerem lahko gradimo prihodnost, potrebe kupcev pa postajajo 
fokus vseh v podjetju. Tako smo v tem letu pospešeno delali na orodjih in procesih, ki bodo 
dolgoročno izboljšali naš odnos do zadovoljevanja vaših potreb. Pridni pa smo bili tudi pri 
razvoju regulacij ogrevanja, s čimer želimo čim boljše zadostiti potrebam vaših kupcev. 
S ponosom ugotavljamo, da vedno več izdelkov prodajamo na tuje, praviloma zahodne trge. Smo 
tik pred dogovorom z nekaj novimi ključnimi tujimi kupci. To nam daje potrditev, da smo na pravi 
poti in hkrati zavezo, da se še bolj posvečamo Vašim potrebam, spoštovani kupci.

Ker vemo, da bo prihajajoče leto vsaj tako zahtevno kot preteklo, Vam želim, da utrdite ali najdete 
svoje priložnosti, ki jih boste v ustvarjalnem zadovoljstvu uresničili. Veseli in počaščeni bomo, če 
boste svoje cilje uresničevali tudi z našo pomočjo. Osebno Vam želim obilo trdnega optimizma, 
osebne in družinske sreče ter seveda zdravje.

®

2014
Srečno

Marijan Hertiš
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CRM projekt

Trg in njegove zahteve, podjetja vedno znova silijo v 
spremembe in izboljšave. To, kar je bilo še včeraj dobro in je 
prinašalo rezultate, je lahko že jutri zastarelo in nezadostno. 
Proces upravljanja odnosov s strankami postaja ena 
najpomembnejših konkurenčnih prednosti ali slabosti v 
poslovanju podjetij.  
Za bolj kakovostno spremljanje odnosov s strankami smo 
se odločili za uvedbo CRM aplikacije. CRM (Customer 
relationship management - Upravljanje odnosov s 
strankami) nam na enem mestu omogoča urejanje 
podatkov o strankah, pregled nad prodajnimi akcijami, 
ponudbami, ki so v teku, skupaj z informacijami, zakaj 
določeno ponudbo nismo uspešno zaključili. Spremljanje 
pred in poprodajnih aktivnosti, upravljanje in spremljanje 
dobaviteljev in kakovost njihovih dobav. Ob enem na urejen 
način evidentiramo dogodke, sestanke, pobude in neskladja. 
Sistem smo povezali tudi z IP telefonijo, kar nam omogoča 
avtomatsko beleženje klicev in izvedenih aktivnosti.

 B2B spletni portal

Za naše B2B partnerje že kar nekaj časa snujemo projekt B2B 
portala in spletne pisarne. S spletno pisarno želimo našim B2B 
uporabnikom – monterjem, poenostaviti in pohitriti proces 
od sestave ponudbe, naročanja materiala, izdaje dobavnic in 
računov, vse do prejema plačila in s tem zaključka objekta. 
Velika ažurna baza blaga, s cenami in pogoji, enostavno delo 
in zagotovljeno varovanje podatkov, so močni argumenti, za 
katere menimo, da bodo prepričali veliko število monterjev, 
da se bodo odločili za uporabo B2B spletne pisarne.
Za trgovce in manj zahtevne uporabnike pripravljamo 
tudi B2B spletni portal. Na njem bodo lahko uporabniki 
pregledovali našo ponudbo materiala, ob tem, da bodo 
ob izdelkih imeli podatke o svojih prodajnih pogojih. 
Celotni postopek, od naročila do dobave blaga bo podprt z 
obveščanjem o tem, v kateri fazi dobave se naročeno blago 
nahaja. 
Vsebino in uporabniško izkušnjo B2B pisarne in portala 
smo kar nekaj mesecev pilili in dopolnjevali, sedaj pa je v 
fazi programiranja. Uporabnikom jo bomo predstavili v prvi 
polovici naslednjega leta.

SHAREPOINT PORTAL projekt

Z rastjo podjetja raste tudi število internih dokumentov in 
navodil, ki so potrebna za nemoteno delo.
Transparentno zbiranje in objavljanje teh dokumentov pa 
je po navadi težavna naloga. Z uvedbo standarda kakovosti 
ISO 9001 se je potreba po bolj skrbnem spremljanju in 
urejanju dokumentacije v podjetju še povečala, zato smo se 
odločili, da vso dokumentacijo zberemo na enem portalu, 
do katerega imajo hiter in enostaven dostop vsi zaposleni v 
podjetju. 
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Na Sherpoint portalu (Sharepoint je programsko okolje 
za ustvarjanje spletnih mest in aplikacij) smo zbrali in 
uredili vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva ISO 9001 
standard, navodila za delo ter vso prodajno dokumentacijo 
za izdelke objavljene na naši B2C in B2B spletni strani.

B2C spletna stran

Našo prvo spletno stran, ki je tudi spletna trgovina, smo 
postavili že leta nazaj, v letu 2013 pa smo njeno obliko in 
vsebino v celoti posodobili. 
Naš cilj je bil, da bi bila spletna stran uporabniško prijazna, 
ob enem pa bi uporabniki na njej našli dovolj podatkov o 
izdelkih, ki jih nudimo kakor tudi o dogodkih in novostih 
v podjetju. Spletni strani smo dodali tudi povezavi na dva 
portala in sicer portal za primerjavo cen energentov, na 
katerem lahko sami izračunamo, kateri energent je za nas 
najbolj ugoden ter portal za iskanje in izbiro monterjev ter 
serviserjev. 
Spletno stran B2C bomo v prihodnjem letu še nadgrajevali 
z aktualnimi vsebinami in jo poizkušali čim bolj približati 
uporabnikom.

DMS projekt

Trend sodobnih poslovnih procesov gre v smeri brez 
papirnega poslovanja. Izpisovanje gore dobavnic in računov, 
ki nato leta ležijo po zaprašenih fasciklih, bo kmalu preteklost.  
Naše podjetje se je v svojem poslanstvu opredelilo za 
varovanje okolja, zato med prvimi pristopamo k DMS 
(Document management system - Dokumentni sistem) 
projektu brez papirnega oziroma E-poslovanja. S tem bomo 
ohranili kar nekaj dreves, ki bodo še naprej ostala v svojem 
naravnem okolju, naši poslovni partnerji pa bodo vso 
potrebno dokumentacijo dobivali hitro in transparentno. Naši 
kupci so lahko v trgovini že opazili elektronsko podpisovanje 
materialne dokumentacije, kmalu pa bo še preostala 
dokumentacija, ki jo sedaj še pošiljamo na klasičen način, 
prišla do naših partnerjev v elektronski obliki. 

ISO 9001 standard

Rast podjetja in intenzivno sodelovanje s partnerji v tujini 
so privedli do tega, da smo morali resno razmisliti o prenovi 
poslovnih procesov v podjetju in njihovi uskladitvi z 
zahtevami ISO 9001 standarda. 
S procesom pridobivanja smo začeli v drugi polovici leta in 
njegov zaključek načrtujemo v januarju 2014. Zavedamo 
se, da tukaj naloga ne bo zaključena, ampak pomeni šele 
začetek novega razumevanja in odgovornosti pri izvajanju 
tako razvojnih kot operativnih del in nalog. 
Standard ISO 9001 z vključevanjem vseh zaposlenih 
povečuje zavedanje, da smo vsi odgovorni za izvajanje 
dogovorjenih procesov in s tem posredno za kakovost 
izdelkov in storitev ter podporo strankam.

ISO
9001
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DOMAČI TRG

Zaključuje se leto 2013. Zapomnili si ga bomo po izredno 
zahtevnih pogojih dela. Družbeno ekonomske razmere v 
državi se močno odražajo tudi na manjšem povpraševanju 
na področju strojnih instalacij. Položaj dodatno otežujejo 
izredno zahtevne plačilne razmere oziroma plačilna 
nedisciplina.  
V tako zahtevnih razmerah smo svoje delovanje osredotočili 
na izboljšanje konkurenčnosti in odzivnosti. Pozornost smo 
namenili prodajnim in logističnim procesom ter iskanju še 
konkurenčnejših nabavnih virov. 
Na področju dopolnjevanja naše ponudbe smo sledili 
že ustaljeni in začrtani prodajni strategiji. Ponosni smo 
na širitev prodajnega programa pod lastno blagovno 
znamko OPTIMA. V drugi polovici leta smo trgu ponudili 
nov toplovodni kotel OPTIMA, tip PKO. Zasnovan je na 
osnovi potreb trga po kotlu, ki omogoča ogrevanje bivalnih 
prostorov s peleti ali poleni. Kotel OPTIMA PKO smo opremili 
s posebej razvitim naprednim in izredno zmogljivim 
regulatorjem. S tem smo dobili celovit proizvod z idealnim 
razmerjem med kakovostjo in ceno. Kot cilj za leto 2014 smo 
si zastavili razširitev podaje kotla tudi na tuje trge. 

Skupaj z našim poslovnim partnerjem ROTEX DAIKIN group 
smo na sejmu MOS v Celju predstavili novo linijo toplotnih 
črpalk ROTEX. S širjenjem prodajno servisne mreže želimo 
tudi na tem segmentu ogrevanja v prihajajočem letu 
povečati tržni delež. 
Zadovoljna stranka je cilj vsake prodajne strategije, tako je 
tudi v našem podjetju.  
Biti uspešen v prodaji, pomeni stranki ponuditi kakovostno 
rešitev, odlično nakupno izkušnjo in brezhiben servis.  
V ta namen smo naredili korak naprej v notranji organizaciji 
in uvedli informacijski sistem CRM - upravljanje odnosov 
s strankami, ki nam omogoča učinkovitejše spremljanje 
povpraševanj, zaključevanje prodajnih priložnosti, 
poprodajne aktivnosti ter kakovostno informiranje naših 
kupcev.

Leto, ki prihaja, bo glede na makroekonomske napovedi 
za Slovenijo še zahtevnejše. Za doseganje postavljenih 
ciljev bomo potrebovali visok nivo znanja in aktivnosti 
na vseh področjih. Uporabniki potrebujejo kakovostne in 
varčne rešitve na področju ogrevanja, zato se bomo še bolj 
intenzivno posvetili izvajanju našega poslanstva »Pomagati 
ljudem varčevati z energijo pri ogrevanju bivalnih prostorov, 
na okolju prijazen način«. 

TUJI TRG

Težke gospodarske razmere se odražajo tudi na evropskih 
trgih. Države se z aktualno krizo bolj ali manj uspešno 
spopadajo, kar se odraža tudi na povpraševanju. Posamezne 
svetle izjeme kot so Nemčija, so krizo že prešle, zato se na tem 
trgu povpraševanje povečuje, medtem ko se druge, med njimi 
je tudi Grčija, spopadajo s še večjim gospodarskim krčem. 
V Grčijo smo v preteklih letih naše izdelke uspešno izvažali, 
v tem letu pa se je prodaja skoraj ustavila. Kljub temu smo v 
letu 2013 dosegli dvig prodaje za 10 %, kar glede na razmere 
ocenjujemo kot dober rezultat. 

Miran Kvas, vodja komerciale domači trg

Boštjan Gerič, vodja prodaje za tuja tržišča
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Aleksander Nerat, vodja proizvodnje

Posebej smo veseli, da nam je po več letnem prizadevanju 
uspel preboj na dokaj zaprt angleški trg, kamor smo letos 
plasirali prve količine motornih pogonov in regulacij. 
Na naše tehnološke rešitve in kakovost izdelkov so postali 
pozorni tudi nekateri renomirani proizvajalci ogrevalne 
tehnike. V tem letu smo začeli sodelovati s podjetjem 
Termoventiler, ki je lastnik priznane blagovne znamke 
Laddomat. V svoje izdelke vgrajujejo naš regulator 
konstantne temperature ACC. Sodelovanje začenjamo 
tudi z nemškim podjetjem Meibes, ki je pionir na področju 
proizvodnje hitro montažnih razdelilnih ogrevalnih setov, 
z več kot 50 letno tradicijo. V naslednjem letu načrtujemo 
podpis pogodbe o medsebojnem sodelovanju s še dvema 
vodilnima proizvajalcema na področju ogrevalne tehnike, 
kar bo velik korak k še večji prepoznavnosti našega podjetja 
na evropskih trgih. 

Svoje aktivnosti smo povečali tudi na trgih bivše Jugoslavije. 
Kljub težkim razmeram, ki tudi tem trgom niso prizanesle, 
smo prodajo povečali za 43 % in vzpostavili sodelovanje 
s petimi večjimi kupci. Naši izdelki vključujejo potrebe 
in zahteve različnih trgov. Z našimi rešitvami smo tako 
vedno bolj prepoznavni. Tesno sodelovanje z renomiranimi 
proizvajalci ogrevalne tehnike je temelj, na katerem bomo 
gradili prodajo tudi v prihodnje. Glede na pozitivne odzive, 
možnosti prodaje naših izdelkov na tujih trgih tudi za 
prihodnje leto načrtujemo z optimizmom.

PROIZVODNJA
Zagotavljanje visokega nivoja kakovosti in personalizacija 
izdelkov, ki jo zahteva sodelovanje z različnimi kupci, zahteva 
od proizvodnje veliko mero fleksibilnosti. V ta namen smo v 
letošnjem letu uvedli sodoben tiskalnik, ki omogoča tiskanje 
neposredno na izdelek in sicer v poljubnih barvah in odtenkih. 
S tem se približujemo zahtevam kupcev po personalizaciji, ki z 
uvedbo nove tehnologije praktično nima več omejitev. 

Posodobili smo tudi proces testiranja motornih pogonov. 
Po novem motorje testiramo pod bremenom. S tem 
postopkom skoraj v 100 % izločimo morebitne napake na 
zobnikih ali katerem drugem delu reduktorja. 
Testna naprava hkrati zabeleži podatke o motorju kot so; 
kot in čas odpiranja, doseganje predpisanega navora ter 
ime osebe, ki je motor testirala. Testne podatke v skladu s 
standardom ISO 9001 zabeležimo v podatkovno bazo in 
so osnova pri obravnavi izdelkov, ki se morebiti vrnejo na 
servis.

Povečanje proizvodnje zahteva tudi nenehno izboljševanje 
procesov. Procese smo ponovno časovno ovrednotili in 
proizvodnjo preuredili v smeri zmanjšanja potrebnega časa 
za manipulacijo z materialnimi sredstvi. Za boljše planiranje 
in spremljanje proizvodnega procesa smo posodobili 
terminalsko opremo, kjer uvajamo sodobno aplikacijo za 
planiranje in evidentiranje v rednem času.

Eden izmed ciljev proizvodnje za leto 2013 je bil tudi 
uvedba standarda ISO 9001, ki je pri naši velikosti 
poslovanja postal nujen in obvezen. 
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RAZVOJ

Spremljanje trendov in potreb kupcev na domačem in tujih 
trgih od razvojnega oddelka zahteva visoko učinkovitost 
in profesionalnost. V preteklem letu se lahko pohvalimo 
z izvedbo številnih projektov, ki so pripeljali do razvoja 
povsem novih izdelkov ali posodobitve obstoječih. 

Nov regulator ogrevanja PROMATIC® WXD 

 � Regulator nadgrajuje ponudbo in zmogljivosti 
regulatorjev WDC.

 � Primeren je tako za montažo na zid, kakor za panelno 
vgradnjo v Euro izrez dimenzije 146 mm x 96 mm. 

 � Regulatorji WXD imajo kar 10 krmilnih izhodov, 8 vhodov 
za tipala in analogni izhod 0÷10 V za krmiljenje toplotne 
črpalke.

Nov regulator za kotle na pelete in polena 
PROMATIC® KUD, ki skrbi tudi za regulacijo 
temperature prostorov in sanitarne vode.

Prednosti regulatorja so: 
 � zvezno reguliranje moči kotla,

 � možnost omejevanja moči kotla,
 � regulacija polnjenja hranilnika ali regulacija ogrevalnega 

kroga in sanitarne vode,
 � merjenje energije,
 � signalizacija zahteve za čiščenje kotla in nasipavanje pelet.

Nov univerzalni kotlovni regulator  
PROMATIC® KXD 

 � Regulator omogoča krmiljenje kotla, reguliranje do dveh 
mešalnih ogrevalnih krogov in pripravo sanitarne vode.

 � Vgrajena je termična varovalka STB za zaščito kotla.
 � Meri obratovalne ure gorilnika in porabo kurilnega olja 

ter signalizira motnjo delovanja gorilnika.
 � KXD lahko namestimo na steno, v panel ali na kotel.

Solarni regulatorji PROMATIC® SGC

 � Posodobili smo model solarnega regulatorja SGC14, ki 
sedaj nosi oznako SGC16. Narejen je na enaki platfomi kot 
sta zmogljivejša regulatorja SG26 in SGC36.

 � SGC16 IN SGC26 imata serijsko vgrajeno funkcijo za 
krmiljenje varčnih črpalk s signalom 0÷10 V ali PWM. Pri 
modelih SGC36 in SGC67 pa je ta funkcionalnost opcijska.

 � Posodobljeni regulatorji imajo možnost istočasnega 
priklopa daljinskega nadzora Selcontrol in impulznega 
merilca pretoka.

 � Pri modelih SGC36V in SGC67V smo regulatorjem dodali 
možnost priklopa elektronskega Vortex merilnika pretoka. 

Regulatorji konstantne temperature PROMATIC® ACC

 � Posodobljeni regulatorji ACC samodejno zaznajo položaj 
montaže in ustrezno prilagodijo prikaz na displeju.

 � Izboljšali smo uporabniško izkušnjo pri uporabi  
senzorskih tipk.

 � Izboljšana in bolj natančna pa je tudi regulacija konstantne 
temperature.

Edi Krivec, vodja razvoja



9

SELTRON novice

Nova sobna enota RCD

V zaključni fazi razvoja je tudi nova sobna enota RCD, ki je 
sodobnega videza z velikim osvetljenim grafičnim displejem 
in enostavna za uporabo.

MOBILNE APLIKACIJE
Kakšen je delovni dan monterjev?
Komunicirajo s strankami, pridobivajo posel, vozijo se na 
nešteto različnih krajev, kjer opravljajo montažo, nastavitve 
in servis ogrevalnih sistemov. Pogosto se zgodi, da za 
pot do stranke porabijo več časa kot za reševanje težave. 
Komunikacija s strankami je pogosto zapletena, saj težko 
pojasnijo, za kakšen problem gre in kaj v bistvu želijo, zato 
pogosto pride do nesporazumov in zapletov, ki lahko precej 
podaljšajo čas do rešitve.

Mobilni aplikaciji Kelvin in Clausius bosta omogočali lažje 
delo monterjev in prinašata novo dimenzijo udobja in 
varčevanja pri ogrevanju bivalnih prostorov. 

Aplikacija KELVIN

Aplikacija Kelvin bo namenjena monterjem, ki v dogovoru 
z uporabnikom (stranko) omogoča oddaljeno upravljanje 
z nastavitvami in spremljanje delovanja regulatorjev 
ogrevanja. Monterji bodo svoje delo v večini primerov 
opravili od kjerkoli (domača pisarna, na terenu) in kadar 
koli. Za to bodo potrebovali le pametni telefon, tablico ali 
računalnik z nameščeno aplikacijo Kelvin.

Prednosti, ki jih Kelvin prinaša monterjem

 � Oddaljeni vpogled in spreminjanje vseh nastavitev, 
opozoril in napak ogrevalnega sistema.

 � Lažje sodelovanje in boljša komunikacija s strankami na 
podlagi oddaljenega vpogleda v ogrevalni sistem stranke.

 � Odzivnejše, učinkovitejše in stroškovno ugodnejše delo, 
saj je veliko težav mogoče odpraviti brez obiska objekta.

 � V primeru težav bo na voljo neposredna oddaljena 
podpora proizvajalca.

 � Pregled nad statusom delovanja vseh nameščenih 
naprav.

 � Ciljno usmerjeno oglaševanje svojih storitev v aplikaciji 
Clausius.

Aplikacija CLAUSIUS

Prednosti, ki jih bo Clausius prinašal uporabnikom

 � Enostaven oddaljeni nadzor in upravljanje ogrevalnega 
sistema - kjer koli in kadar koli.

 � Napredne ogrevalne urnike (neomejeno število 
intervalov in temperatur), ki so pregledni in enostavni za 
nastavitev in uporabo.

 � Poročila o porabi energije in priporočila za prihranek pri 
stroških ogrevanja.

 � Obveščanje o morebitnih spremembah, odstopanjih in 
napakah na ogrevalnem sistemu.

 � Izbiro monterja, ki uporablja aplikacijo Kelvin in s tem 
enostaven ter hiter dostop do servisne pomoči.

 � Neomejene možnosti prilagajanja osebnemu 
življenjskemu slogu.

 � Clausius in Kelvin se dopolnjujeta in omogočata popolno 
sodelovanje med monterjem ter njegovimi strankami.

Obe aplikaciji sta v zaključni fazi razvoja. 
Prvim uporabnikom bosta dostopni do konca prvega 
kvartala 2014.
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SREČANJE S PARTNERJI
V prijetnem petkovem popoldnevu, 6. septembra, je v 
dolinici pod Brlogo v Šentilju, potekalo že sedmo Seltronovo 
tradicionalno druženje z inštalaterji. Vseli smo, da ste si 
vzeli čas in se v tako velikem številu odzvali našemu vabilu. 
Tokrat je bilo naše druženje z monterji obarvano s pridihom 
naše mladosti. Obujali smo nostalgijo in spomine na 
obdobje pred letom 1980. Predvsem pa je bila naša želja, da 
preživimo popoldne v sproščenem vzdušju in zabavi.  

V goste smo povabili g. Obrovnika, priznanega 
Mariborskega zbiralca starinskih avtomobilov. Iz svoje 
bogate zbirke nam je na piknik pripeljal poročno limuzino 
in stari avtobus TAM, z letom izdelave 1951. Prijazni gospod 
je udeležence popeljal na kratko vožnjo, tako, da so 
lahko začutili udobnost potovanja z busom iz prejšnjega 
tisočletja. Potniki so menili, da je vožnja udobna, morda celo 
prijetnejša kot v mestnih avtobusih. Verjetno je bila to tudi 
zasluga gospoda Obrovnika, saj je vozil tako kot se je vozilo 
v starih časih, počasi in z občutkom.  

Skupaj smo se zabavali in tekmovali v kuhanju enolončnice. 
Tokrat smo iz zaprašenih knjig izbrskali recepte naših 
mam in babic, nastale pa so okusne enolončnice, ki so jih 
udeleženci z veseljem poizkušali in izbrali svojo najboljšo.

Da se monterji radi ukvarjajo z ribolovom, je pokazalo 
število udeležencev v tej aktivnosti. Največjo ribo je lovilo 
kar 21 ribičev.

Letos sicer ribe niso najbolj » prijemale », ne glede na to 
pa je trofeja g. Mitja Čančerja, s katero je gladko odnesel 
zmago, tehtala kar 5,6 kg.  

Za željne adrenalina in bojnih veščin je naša ekipa pripravila 
pravi strelski obračun. Sicer nihče ni bil mrtev, kakšna buška 
pa se je med udeleženci zagotovo našla. Ekipe so bile 
enotne in so delovale kot usklajeni timi, ki ga bi bila vesela 
vsaka vojaška ali policijska akademija.
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Kot že leta nazaj, smo tudi letos izbirali Seltronovega 
vinskega šampiona. Da so monterji tudi dobri pridelovalci 
vin, nam je vsem že dobro znano, vendar nas z vedno 
višjo kakovostjo vzorcev vedno znova presenetijo. Njihovi 
šampioni so bili izvrstni in preizkuševalci so se kar težko 
odločili, kateremu izmed osmih kandidatov bi prilepili naziv 
Seltronovega vinskega šampiona. Po dolgem času primata 
štajerskih vin, je tokrat ta čast pripadla sivemu pinotu 
g. Toneta Strašiniča, iz podjetja Frankovič d.o.o., ki prihaja 
iz Dolenjske.  

V večernih urah se nam je pridružila naša znana pevka Špela 
Grošelj. Dogodek je v njeni družbi prerasel v veselo zabavo 
s plesom. Šele v poznih nočnih urah smo se z obvezo, da se 
prihodnje leto ponovno srečamo na tokratnem že osmem 
Seltronovem druženju s poslovnimi partnerji, malo utrujeni 
poslovili.

Mnenja udeležencev in vodje marketinga

Tilen Mar, dipl. univ. inž. str. za področje 
obnovljivih virov energije, Energetika Mar

˝Z veseljem sem se odzval povabilu na 
srečanje, katerega sva se udeležila skupaj 
z očetom. S Seltronovo poslovnostjo sva 
namreč zadovoljna, saj se lahko nanje 
zaneseš in če imaš težave tudi obrneš 

po nasvet. Skratka, vzamejo si čas, ko je to potrebno, zato je 
razumevanje obojestransko. Sodelujemo že 15. leto, saj smo 
z njihovo ponudbo zadovoljni in s tem zadovoljimo tudi naše 
stranke. Seltron veliko skrb posveča kakovosti izdelkov, tako 
tistih iz njihov lastne proizvodnje kot tudi tistim, ki jih ponujajo 
v trgovini. Zato je nakup pri njih tudi jamstvo, da bodo izdelki, ki 
jih vgradimo stranki tudi dobro delovali.˝

Romina Kocbek, inž. gradbeništva, KRONOS Sladki Vrh

˝S Seltronom sem pričela sodelovati letos 
aprila. Dosedanje izkušnje so pozitivne, saj 
so zaposleni prijazni in uslužni, nikoli se 
ni težko dogovoriti glede nabave artiklov, 
ki jih potrebujemo. Cene so solidne, 
prav tako kakovost, ki je garancija za 
dolgoročnega obstoj na trgu. Druženje, ki 
ga organizira podjetje Seltron je idealna 

priložnost, da se spoznaš z različnimi odjemalci in izmenjaš 
izkušnje. V našem podjetju KRONOS si namreč šele utrjujemo 
položaj na trgu. V podjetju sem zaposlila tudi izkušenega 
inštalaterja, z 20 letnimi izkušnjami na tem področju, zato je moj 
nastop na trgu nekoliko lažji. Kot ženska sem namreč na tem 
področju bolj izjema kot pravilo in stereotipi, da je to domena 
moških, so še močno zakoreninjeni. Vsekakor sem mnenja, da je 
treba mladim podjetnikom, kot sem sama, dati možnost, da si 
najdejo svoj tržni prostor.˝

Ivica Črešnar, Vodja marketinga podjetja SELTRON d.o.o.

˝Časi, v katerih živimo, nam niso naklonjeni, zato je še bolj na 
mestu, da si vzamemo čas za sprostitev in veselo druženje. Naše 
poslovne partnerje cenimo. Zavedamo se, da brez spoštovanja 
in pristnega medsebojnega odnosa, sodelovanje na dolgi 
rok enostavno ni možno. Z našim vsakodnevnim delom in 
organizacijo tovrstnih druženj, ki jim želimo vdahniti zabavno 
vsebino, se želimo približat našim partnerjem na malo drugačen 
način. Priznati moramo, da pri organizaciji dogodkov nismo 
ravno profesionalci, vendar te dogodke delamo s srcem in 
upamo, da to tudi občutite. Posebej smo veseli, da se naših 
druženj v tako velikem številu tudi udeležujete, kar nam pove, da 
si tovrstnih srečanj želite in nam daje elan, da začrtamo skupne 
korake tudi za naprej. "
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UTRINKI S SEJMOV
V letu 2013 smo novosti v prodajnem programu predstavili 
na sejmu ISHA v Frankfurtu, DOM v Ljubljani in MOS v Celju. 
Na domačem trgu je blagovna znamka Seltron že dobro 
poznana, saj smo na področju ogrevalne tehnike prisotni 
že kar 23 let. V zadnjih letih se je naša prepoznavnost 
močno povečala tudi v evropskem prostoru. Obiskovalci 

na mednarodnem sejmu v Frankfurtu prihajajo na našo 
stojnico dobro informirani o naših izdelkih in vedno bolj 
zaupajo naši kakovosti. Z inovativnostjo smo pritegnili 
pozornost tudi velikih proizvajalcev na področju ogrevalne 
tehnike, ki vse pogosteje povprašujejo po naših izdelkih.

Na sejmu Dom v Ljubljani smo obiskovalcem predstavili 
proizvode lastne blagovne znamke OPTIMA. V letu 2013 
smo jo dopolnili s kotlom na pelete in polena ter sedaj 

zajema vse bistvene elemente ogrevalnega sistema. Na 
slovenskem trgu želimo kupcem ponuditi celovite rešitve, 
zato poleg lastne blagovne znamke, našo ponudbo 
nenehno dopolnjujemo s kakovostnimi izdelki priznanih 
evropskih proizvajalcev.

Na sejmu MOS v Celju smo se predstavili skupaj z našim 
poslovnim partnerjem ROTEX DAIKIN group, za katerega 
na slovenskem prostoru že leta tržimo kotle, komponente 
talnega ogrevanja in solarne sisteme. Letos smo ponudbo 
dopolnili s toplotnimi črpalkami (zrak/voda) za nizko in 
visokotemperaturne ogrevalne sisteme.

IZOBRAŽEVANJA
Seltron strokovni seminarji za regulatorje ogrevanja

V sklopu izobraževanj za regulatorje ogrevanja smo razpisali 
in izvedli 10 seminarjev. Izobraževanje sta vodila g. Jože 
Hertiš in g. Aleš Krivonog, ki ju udeleženci seminarjev 

že dobro poznajo, saj svoje bogato znanje iz področja 
reguliranja ogrevalnih sistemov in delovanja regulatorjev 
ogrevanja, prenašata na slušatelje že vrsto let. Odločili 
smo se za izvedbo seminarjev v manjših skupinah po 10 
udeležencev. Takšne skupine omogočajo bolj kakovostno 
delo in večjo možnost vključevanja slušateljev. Svoje znanje 
je pri nas v tem letu poglobilo več kot 100 udeležencev.

Seltron strokovni seminarji za dokupni program

Letos smo začeli intenzivno graditi mrežo monterjev in 
serviserjev za naše zastopane programe in programe Seltron 
blagovne znamke. V ta namen smo za posamezne blagovne 
skupine organizirali uvodne seminarje in nato seminarje s 
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poglobljeno vsebino, na katere smo povabili kandidate za 
pooblaščene monterje. 

Skupaj smo izvedli 11 izobraževanj in sicer za peletne 
gorilnike LAMBORGHINI, kotle OPTIMA PKO, toplotne 
črpalke OPTIMA SAN in kaminske peči in kamine 
EDILKAMIN.

REGULATORJI OGREVANJA 
Seminar I - uvodni seminar

Izobraževanje je namenjeno začetnikom za pridobitev 
osnovnega znanja za zagon in nastavitev regulacij 
ogrevanja Seltron.

Termin: 15. april 2014
Vsebina:

 � predstavitev celotnega spektra proizvodnega programa,
 � spoznavanje z osnovnimi zmogljivostmi regulatorjev 

ogrevanja,
 � spoznavanje z osnovami montaže in nastavitev,
 � spoznavanje z osnovami hidravlike sistemov.

REGULATORJI OGREVANJA 
Seminar II - nadaljevalni seminar

Izobraževanje je namenjeno slušateljem, ki so se že udeležili 
uvodnega seminarja. Poudarek nadaljevalnega seminarja 
je na pridobivanju celovitega znanja o nastavitvi in zagonu 
regulacij ogrevanja Seltron.

Termini: 17., 22., 24. april in 13. maj 2014
Vsebina:

 � spoznavanje zmogljivosti regulatorjev ogrevanja,
 � spoznavanje nastavitev,
 � spoznavanje s hidravliko sistemov,
 � predstavitev primerov dobre prakse.

REGULATORJI OGREVANJA 
Seminar III - izpopolnjevalni seminar

Izobraževanje je namenjeno slušateljem, ki so se v zadnjih 
dveh letih že udeležili enega od nadaljevalnih seminarjev II. 
Poudarek izpopolnjevalnega seminarja je na poglobitvi 
znanja o zmogljivostih Seltron regulatorjev ogrevanja in 
reševanju zahtevnejših primerov ogrevalnih sistemov.

Termini: 06., 08., 15. maj 2014

Vsebina:
 � predstavitev novosti v obstoječem programu  

(nove funkcije in posodobitve),
 � predstavitev novih izdelkov,
 � reševanje primerov reguliranja zahtevnejših  

ogrevalnih sistemov,
 � primeri dobrih praks.

Kotel OPTIMA PKO  
Seminar I - uvodni seminar

Izobraževanje je namenjeno monterjem ogrevalnih naprav, 
ki se želijo seznanit z delovanjem in z možnostmi kotla 
OPTIMA PKO in KPO.

Termin: 18. februar 2014
Vsebina:

 � predstavitev tehnologije, zgradbe in principov delovanja 
kotla,

 � spoznavanje z osnovnimi zmogljivostmi kotla,
 � spoznavanje z osnovami regulatorja kotla in ogrevalnega 

sistema,
 � spoznavanje z razpoložljivimi hidravličnimi rešitvami,
 � praktična seznanitev z delovanjem kotla,
 � praktičen zagon in nastavitev kotla.

Toplotne črpalke Rotex 
Seminar I – uvodni seminar

Izobraževanje je namenjeno monterjem ogrevalnih naprav, 
ki se želijo seznanit z naborom in delovanjem toplotnih 
črpalk ROTEX.

Termin: 25. marec 2014
Vsebina:

 � predstavitev celotnega spektra proizvodnega programa 
toplotnih črpalk ROTEX,

 � predstavitev prednosti posamezne rešitve toplotne 
črpalke,

 � spoznavanje z hidravličnimi rešitvami pri vgradnji 
toplotne črpalke,

 � spoznavanje z osnovami montaže,
 � spoznanje s pravilnim dimenzioniranjem in predstavitvijo 

dejanske porabe energije (izračuni).

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA V LETU 2014
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SELTRON OPTIMA PKO

Blagovno znamko Seltron OPTIMA smo dopolnili z 
novim peletnim kotlom. 

Najbolj znan izdelek Seltron blagovne znamke OPTIMA je 
zagotovo oljni nizkotemperaturni kotel, ki že dolga leta 
ogreva mnoga gospodinjstva po vsej Sloveniji. Blagovno 
znamko OPTIMA dopolnjujejo še hranilniki toplote in 
toplotne črpalke za sanitarno vodo. To jesen pa smo na trg 
plasirali kotel na pelete OPTIMA PKO. 

Kljub pestri ponudbi tovrstnih kotlov smo se 
odločili prav za peletni kotel.

Preden smo se odločili, smo dobro pregledali konkurenčno 
ponudbo. Ta kotel nas je prepričal z vrsto rešitev, v katerih 
vidimo bistvene prednosti. OPTIMA PKO je prvi peletni 
kotel, za katerega je možno pridobiti državno subvencijo 
EKO sklada in omogoča tudi kurjenje s poleni. 

Namenjen je za ogrevanje objektov z različnimi toplotnimi 
potrebami in ogrevalnimi sistemi. Kotel dosega izjemen, 
do 91,3 % izkoristek. Njegova pomembna prednost je tudi 
konkurenčna in dostopna cena. Ker se na slovenskem trgu 
pojavljajo peleti različnih kakovosti, je potrebno poudariti, 
da je delovanje kotla stabilno tudi pri slabši kakovosti pelet. 
Kakovost kotla se kaže tudi v skrbni izbiri vgrajenih 
materialov in komponent ter spremljanju proizvodnega 
procesa v skladu z ISO standardi. 
 
OPTIMA PKO je pridobil pozitivno oceno od ugledne 
institucije za dodeljevanje certifikatov kakovosti v Evropi in 
sicer s strani Tehnične univerze na Dunaju. 

Kakovost konstrukcije se ne nazadnje kaže tudi skozi porabo 
površine za postavitev, ki jo kotel skupaj z integriranim 
zalogovnikom za 75 kg pelet zasede le 0,70 m2,  
z zalogovnikom za 135 kg pelet pa le 0,90 m2.

Prednosti za monterje ogrevalnih naprav

Monterje najbrž najbolj zanima zahtevnost priklopa kotla in 
zmogljivosti regulacije ogrevanja. Pri tem naj izpostavimo 
nekaj prednosti. 
Peletni kotel OPTIMA PKO se v ogrevalni sistem priključi 
kot kotli ostalih proizvajalcev, zato tukaj ni posebnosti. 
Zaradi možnosti delovanja s poleni, je dodatno opremljen 
z varnostnim toplotnim izmenjevalnikom, ki se vgradi kot 
opcijska oprema. 

Pri zasnovi kotla, smo izjemno skrb posvetili tudi razvoju 
regulatorja PROMATIC® KUD 10, ki prinaša mnoge novosti in 
inovacije. 

Najpomembnejše prednosti regulatorja KUD 10 

Čarovnik za prvi zagon.  
To je avtomatski postopek, pri katerem regulator monterja 
vodi in usmerja pri prvem zagonu kotla. 

711 (PKO 75)
911 (PKO 135)

12
66

990
12

25 14
13

Dimenzije kotlov PKO
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Zvezna regulacija moči kotla.  
Za razliko od večine drugih kotlov na pelete, ki imajo 
reguliranje moči delovanja omejeno na nekaj stopenj, smo 
z regulatorjem dosegli povsem zvezno, to je brezstopenjsko 
regulacijo, od minimalne do nazivne moči kotla. To pomeni, 
da se lahko moč kotla povsem natančno prilagodi trenutnim 
potrebam po toplotni energiji. Pri tem pa lahko z dodatno 
nastavitvijo tudi omejimo maksimalno moč delovanja kotla. 
Opisan način zagotavlja varčno delovanje in minimalno 
število vklopov oziroma izklopov kotla. 

Prijaznost do uporabnika.  
Regulator je opremljen z velikim LCD displejem, na 
katerem prikazuje stanje delovanja regulacije, izmerjene 
temperature in ostale podatke o delovanju kotla. 
Spremljamo lahko trenutno moč, porabo pelet ter količino 
proizvedene energije. Uporabnik je tako vedno informiran 
o delovanju kotla, morebitnih motnjah pri delovanju in 
potrebnih posegih. 

Signalizacija nivoja pelet.  
Regulator spremlja porabo pelet in nas opozori na ponovno 
polnjenje zalogovnika. Če se kljub temu zgodi, da smo 
zalogovnik izpraznili, posebna funkcija zagotovi nemoten 
ponovni zagon kotla pri ponovnem polnjenju. 

Kaj pa reguliranje temperature prostorov in 
priprava tople sanitarne vode? 

Pri osnovnih ogrevalnih sistemih z enim ogrevalnim 
krogom, PROMATIC® KUD10 skrbi tudi za reguliranje sobne 
temperature in pripravo tople sanitarne vode. 

Pri bolj zahtevnih sistemih z več ogrevalnimi krogi, pa je 
mogoče regulator KUD10 z bus povezavo razširiti z vsemi 
vremensko vodenimi regulatorji ogrevanja iz Seltron 
ponudbe in sicer PROMATIC® WDC, WXD in CMP25-2. 

Pogosto s kotli rokujejo manj izurjeni uporabniki, 
zato je pomembno, kakšna je zahtevnost prehoda 
iz kurjenja s peleti na kurjenje s poleni. 

Potrebno je poudariti, da je ta prehod izredno enostaven in 
ga izvedemo v sledečih preprostih korakih. 

 � Pritisnemo tipko za prekinitev kurjenja s peleti.
 � Zgorevalno posodo za pelete vzamemo iz kurišča.
 � Na njeno mesto namestimo rešetko. 
 � Iz kurišča izvlečemo horizontalno pregrado.
 � Na regulatorju 5 sekund držimo tipko za preklop 

energentov. Po preteku tega časa se na zaslonu prikaže 
ikona za kurjenje s poleni in kotel je pripravljen na 
delovanje.

Tisti, ki smo se leta ogrevali s kurilnim oljem, smo 
navajeni, da ogrevanje deluje samodejno in za to 
ni potreben dodatni napor.  
Pri peletnem kotlu najbrž ni čisto tako? 

Res je, kotel OPTIMA PKO zahteva nekaj več naše pozornosti. 
Potrebno je skrbeti za polnjenje zalogovnika s peleti, 
za čiščenje kotla in odstranjevanje pepela. Pri kotlu z 
zalogovnikom za 135 kg pelet, zadostuje eno polnjenje za 
ca 24 urno neprekinjeno obratovanje gorilnika pri nazivni 
moči kotla. 

Kje si lahko ogledate kotel in kakšna je cena?

Kotel je razstavljen v CENTRU varčnega ogrevanja na 
Tržaški cesti 85 A, v Mariboru, kjer lahko o njem 
dobite dodatne informacije. Na voljo je tudi pri večjih 
specializiranih prodajalcih ogrevalne tehnike po vsej 
Sloveniji.

Cena 25 kW kotla OPTIMA PKO skupaj z 75 kg zalogovnikom 
za pelete in zmogljivo regulacijo PROMATIC® KUD10 je 
izredno konkurenčna in znaša 2.990,00 EUR brez DDV. 

Vezalna shema
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NOVA DRUŽINA ROTEX 
OGREVALNIH NAPRAV
Nov prostorski presežek:  
 " kotlovnica na površini le 0,36 m2 "

Novo družino ogrevalnih naprav 
Rotex odlikuje več dejavnikov.  
Sodoben dizajn, minimalne 
vgradne mere, generator toplote in 
zalogovnik toplote v eni enoti ter 
higiensko optimalna priprava tople 
sanitarne vode. 
Z vsem navedenim izpolnjuje visoka 
pričakovanja tako inštalaterjev kot 
tudi uporabnikov.

Na zgolj 0,36 m2 oz. 0,62 m2 je 
Rotex uspel sestaviti ogrevalno 
enoto s toplotno črpalko ali 
plinskim kondenzacijskim kotlom, 
pripravo tople sanitarne vode in 
zalogovnikom toplote s prostornino 
300 ali 500 litrov. 
 
Všečen izgled, minimalne prostorske 
zahteve in skoraj nevidni priključki 

podirajo tabuje, da mora biti ogrevalna naprava v 
posebnem prostoru. Ogrevalna naprava Rotex lahko lepo 
dopolnjuje tudi bivalni prostor.

Rotexove ogrevalne naprave upravljajo vremensko vodene 
regulacije ogrevanja RoCon. Strokovnjaki so pri razvoju 
regulatorjev posebno pozornost namenili zahtevam 
monterjev glede enostavnega zagona naprave in željam 
uporabnikov glede enostavnega rokovanja ter varčnega 
delovanja naprave.

Nov zalogovnik toplote:  
" maksimalno higienična 
priprava tople sanitarne 
vode in minimalne 
toplotne izgube."

Srce družine kompaktnih 
ogrevalnih naprav je 
zalogovnik toplote, na katerem 
je nameščen generator toplote 
(toplotna črpalka ali plinska 
kondenzacijska enota). 
Ker sta sistema združena v 
kompaktno enoto, so toplotne 
izgube pri prenosu energije 
minimalne. 

Optimizirani priključki izredno 
poenostavijo integracijo 
naprave v ogrevalni sistem kot 
tudi montažo na objektu. 
Izboljšana toplotna izolacija še dodatno zmanjšuje izgube 
toplote v prostor, poveča izkoristek in posledično zniža 
stroške ogrevanja. 

Za optimalno higieno tople sanitarne vode, Rotex uporablja 
v svojih proizvodih izključno narebrene izmenjevalce 
iz nerjavnega jekla, najvišje kakovosti. Sanitarno vodo 
učinkovito segrevajo po principu pretočnega sistema. 
Tak način segrevanja preprečuje nastajanje bakterije 
legionele, saj zaradi kratkotrajnega skladiščenja tople 
sanitarne vode v grelniku ni pogojev za njen razvoj. 
Takšna konstrukcija preprečuje tudi nastajanje obloge 
vodnega kamna in zbiranja drugih nečistoč (sedimentov).

Zalogovniki toplote so koncipirani tako, da omogočajo 
enostavno vključevanje alternativnih virov energije. 
Pri zalogovnikih z oznako BIV je vgrajen dodaten toplotni 
izmenjevalec, na katerega lahko priklopimo tlačni solarni 
sistem ali drug vir ogrevanja.

Rotex je za novo družino 
ogrevalnih naprav prejel priznanje 
PLUS X Award za področja:

inovativnost,
kakovost (high quality),
oblikovanje,
funkcionalnost,
ekologija.



17

SELTRON novice

Nova generacija toplotnih črpalk  
ROTEX HPSU compact zrak/voda

Novi modeli toplotnih črpalk z zalogovnikom toplote, HPSU 
compact, postavljajo povsem nove trende na področju 
ogrevanja. Kompaktne enote HPSU shranijo presežno 
energijo in jo oddajo v ogrevalni sistem, kadar je to 
potrebno.

Ogrevalno enoto HPSU lahko priključimo na breztlačni 
»Drain back« solarni sistem, kot smo bili navajeni pri 
starejših sistemih ali na klasičen tlačni solarni sistem, saj je v 
napravi že vgrajen dodaten toplotni izmenjevalec. 

Sodobne objekte po večini gradimo po smernicah 
energetske varčnosti. Energetske potrebe takšnih objektov 
so bistveno manjše, zato za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode potrebujejo toplotne vire z nižjo nazivno 
močjo. V teh primerih priporočamo sistem s toplotno 
črpalko HPSU compact s 4 kW ali 6 kW nazivne moči. 
Omenjena toplotna črpalka lahko deluje do -25 °C zunanje 
temperature. 

Toplotna črpalke Rotex prav tako omogočajo izjemno 
učinkovitost, saj lahko dosegajo COP preko 5. 
V kolikor bi za ogrevanje potrebovali dodaten vir energije, 
HPSU omogoča priklop dodatnega vira in s tem bivalentno 
delovanje. Toplotna črpalka skozi celo leto skrbi za 
prijetno klimo v prostoru, saj lahko v poletnem času HPSU 
uporabimo za preprečevanje pregrevanja objekta. 

Novi plinski kondenzacijski kotel  
z zalogovnikom toplote GCU compact

Ogrevalna naprava GCU 
compact je doživela 
prenovo plinske 
kondenzacijske enote. 
Dodatno vgrajen toplotni 
izmenjevalec omogoča 
priklop alternativnega vira 
energije kot sta na primer 
Rotex Solaris - tlačni sončni 
kolektorji ali toplovodni 
kamin. 

Za proizvodnjo in 
skladiščenje toplote skrbi 
regulator ogrevanja RoCon. 
Regulator RoCon je 
opremljen z inovativnim 
Lambda-Gx sistemom, ki 
plinski enoti GCU omogoča 
samodejno prilagajanje na 
različne vrste plina in ob 
enem zagotavlja stabilno obratovanje pri različnih pogojih 
delovanja. 

Kombinacija kondenzacijske tehnologije in visoko 
kakovostnega zalogovnika toplote zagotavlja izredno 
varčno delovanje. 
Novi zalogovniki toplote imajo izboljšano izolacijo, s čimer 
so izgube toplote v prostor skoraj nične. 
Zaradi namestitve plinske kondenzacijske enote nad 
zalogovnik toplote, je vzdrževanje vseh vitalnih komponent 
GCU-ja izredno preprosto in lahko dostopno. 

Plinske ogrevalne naprave GCU compact omogočajo priklop 
tlačnih in brez tlačnih solarnih sistemov ali alternativno 
tudi drugega vira ogrevanja (npr. kamina z vodnim 
izmenjevalcem). 

GCU compact plinsko centralo odlikuje sodoben dizajn, zelo 
tiho delovanje, visok nivo udobja in enkratno razmerje med 
ceno ter zmogljivostjo.

Kje si lahko ogledate Rotex ogrevalne naprave?

Ogled Rotex ogrevalnih naprav je možen v CENTRU 
varčnega ogrevanja na Tržaški cesti 85 A, v Mariboru.
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KAMINI

Kamini že dalj časa niso samo okras doma, ampak vedno bolj 
postajajo tudi pomemben in enakovreden vir ogrevanja. 
Na trgu imamo res veliko ponudbo kaminov, zato bi vam 
radi postregli z osnovnimi informacijami za pravo izbiro 
kamina ali kaminskega vložka. 
Pri izbiri kamina je predvsem potrebno vedeti kakšen 
bo njegov namen. Kamin je lahko le okrasni element v 
stanovanju ali pa dopolnilni ali celo glavni vir toplote. 
Če bomo ogrevali le en prostor je dovolj, da se odločimo 
za enostaven kamin, če pa se bomo odločili za ogrevanje 
več sob ali celotnega stanovanja, bo nujna odločitev za bolj 
kompleksen toplovodni ali toplozračni kamin. Dimnik je 
pomemben dejavnik pri izbiri kamina. Osnovni parametri, 
ki vplivajo na funkcijo dimnika so njegov premer in višina. 
Premer ne sme nikoli biti manjši od dimniške odprtine na 
kaminu. Priporočana odprtina dimnika je 200 mm. Višina 
dimnika je odvisna od več dejavnikov, priporočena višina 
je 6 – 7 metrov od priključka na kaminu, do njegovega 
vrha. Naslednja pomembna zadeva pri projektiranju 
je vstop zraka v prostor, kjer je kamin postavljen. To je 
posebej pomembno za zgradbe, ki so opremljanje z visoko 
tesnostnimi okni, kjer naravne cirkulacije zraka skoraj ni.

Osnovne delitve na področju kaminov:

GLEDE NA VRSTO 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.

GLEDE NA VRSTO KURIVA
Kamini se razlikujejo tudi po vrsti kuriva, ki ga uporabljajo. 
Poznamo kamine na polena, pelete ali kombinacijo obeh. 
S kamini na pelete postane ogrevanje tudi zelo udobno. 
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.

GLEDE NA VRSTO VGRADNJE
Kamin je lahko samostoječa enota in jo skupaj z oblogo 
kupimo v kompletu. Kamin lahko postavimo kamorkoli 
v za to namenjen prostor. Potrebujemo le dimniški 
priključek. Vgradni kamini potrebujejo dodatno obdelavo. 
Tukaj kaminski vložek zidarsko vgradimo in ga obložimo 
s keramiko ali drugo vrsto materiala. Prednost vgradnega 
kamina je v tem, da ga lahko poljubno obdelamo.
Tako kamin ni namenjen samo ogrevanju ampak je lahko 
dejansko čudovit element, ki dopolnjuje podobo prostora.

V letošnjem letu smo ponudbo Edilkaminov dopolnili z kar 
nekaj oblikovno zanimivimi primeri vgradnih kaminov.

KAMINSKI VLOŽEK NA POLENA SIDE 50 X 50
Namenjen je uporabnikom z manj razpoložljivega prostora, 
ki pa si vseeno želijo dom polepšati s kaminom. Kamin 
zahteva le 53 x 53 cm kotnega prostora. Vgradimo ga lahko 
v rob stene, ogenj pa boste lahko opazovali skozi kotno 
steklo. Kamin nalagamo z dvigom steklenih vrat, ki se ob 
dvigu pomaknejo navzgor. 
Nazivna moč kamina je 8 kW, dosega 80,9 % izkoristek, za 
kurjenje pa uporabljamo polena.
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KAMINSKI VLOŽEK NA POLENA SIDE 2N
Kamin SIDE 2N uporabljamo kot vir toplote za ogrevanje 
enega ali več bivalnih prostorov. Kotna izvedba omogoča 
zelo lep pogled na ogenj. Kaminski vložek lahko obložimo 
z različnimi materiali, kar nam daje veliko svobodo glede 
njegovega končnega videza. Zelo dobro ga lahko vključimo 
v stilno opremljen prostor ali v arhitekturno moderno 
zasnovan ambient.
Nazivna moč kamina je 12 kW, dosega 80,9 % izkoristek, za 
kurjenje pa uporabljamo polena.

KAMINSKI VLOŽEK NA POLENA SIDE 3N
SIDE 3N je čudovit primer kaminskega vložka, ki ima kar tri 
stranice izdelane iz stekla. S tem kaminom si boste pričarali 
občutek, da sedite ob tabornem ognju in to kar sredi vaše 
dnevne sobe. 
Ogenj v kaminu čudovito osvetljuje prostor, širi prijetno 
toploto in vonj po lesu. Primeren je za vse, ki si želite pričarat 
resnično pravljične večere v toplini in udobju.
Nazivna moč kamina je 12 kW, dosega 80,9 % izkoristek, za 
kurjenje pa uporabljamo polena.

KAMINSKI VLOŽEK NA POLENA AIRFIRE
Kaminski vložek AIRFIRE ima velika steklena vrata, ki 
omogočajo lahek dostop do kurišča in enostavno nalaganje 
polen. Vgradimo ga lahko v že obstoječo kaminsko oblogo 
ali pa ga obložimo v toku vgradnje. Kaminski vložek 
AIRFAIRE je lahko čudovit kos pohištva, ki s svojim videzom 
zaokroži prostor in daje občutek topline in udobja. Kaminski 
vložek ima možnost zajema zraka iz drugega prostora ali od 
zunaj, zato je primeren za vgradnjo v manj zračne prostore. 
Nazivna moč kamina je 10 kW, dosega 71 % izkoristek, za 
kurjenje pa uporabljamo polena.

Kje si lahko ogledate Edilkamin peči in kamine?

Ogled Edilkamin kaminskih peči in kaminov je 
možen v CENTRU varčnega ogrevanja na Tržaški cesti 85 A, 
v Mariboru.
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Izpolnjen obrazec za naročilo prospektov pošljite na faks številko: 02 671 96 66.

Vaši podatki

Podjetje: Telefon:

Ime in priimek: Gsm:

Naslov: E-naslov:

Poštna številka: Dejavnost:Kraj:

 ▶ Cenik 
prodajnega 
programa

 ▶ Priročnik za 
projektante 
in monterje

 ▶ Regulatorji 
ogrevanja 
Seltron

 ▶ Kotli na 
biomaso 
OPTIMA PKO 
in KPO

 ▶ Solarni 
sistemi 
Prosun 
Clasic

 ▶ Toplotna 
črpalka 
Optima 
San

 ▶ Zalogovniki 
toplote  
Optima

 ▶ Talno 
ogrevanje 
Optima

 ▶ Gorilniki 
Lamborghini

 ▶ Gorilniki 
Herrmann

 ▶ Spojka za 
črne cevi 
Simplex

 ▶ Kotel na pelete 
ali polena 
Lamborghini

 ▶ H-ventili 
Simplex 

 ▶ Termostati 
Simplex

 ▶ Reševalec 
težav  
Simplex

 ▶ Spojke 
Simplex in 
spojke s 
prstanom

 ▶ Modularni 
EAC sistem

 ▶ Modularno 
raztezno 
postrojenje

 ▶ Raztezne 
posode

 ▶ Systemwart


