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Spoštovani poslovni partnerji!
Velikokrat iščemo misli, da bi povedali to, kar so pred nami že mnogo bolje povedali misleci našega časa.
Slovenski pregovor pravi: "Za misli ni nobene uzde." Tokrat Vam kot drobno darilo in popotnico v novo leto,
poklanjamo nekaj od njih.
"Vemo, kaj smo, toda ne vemo, kaj bi lahko bili." To misel je zapisal angleški dramatik William Shakespeare.
"Nikoli naj nas ne bo sram priznati, da smo se motili, saj to z drugimi besedami pomeni, da smo danes
modrejši, kot smo bili včeraj." Globoka misel ameriške antropologinje Margaret Mead.
In za konec , Afriški pregovor v katerem se najdemo prav vsi.
"Vsako jutro, ko se v Afriki gazela zbudi ve, da bo morala teči hitreje kot teče najhitrejši lev, sicer bo postala
njegov plen in vsako jutro, ko se lev zbudi, ve, da bo moral teči hitreje od najpočasnejše gazele."
Ni pomembno ali ste lev ali gazela, ko posveti sonce, začnite teči na vso moč.

Kolektiv podjetja Seltron
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2015
Marijan Hertiš, direktor

Voščilo
Tako kot že nekaj preteklih let, so nas tudi letos spremljali zaostreni pogoji poslovanja. Pretirano potenciranje negativnih informacij daje občutek brezizhodnosti. Pa je res tako? Če malo bolj natančno pogledamo dane razmere, lahko zaključimo, da smo po izhodu iz krize in po perspektivi gospodarstva, verjetno
nekje vmes. Vsekakor z dobrimi priložnostmi in nekaterimi odličnimi podjetji, ki v svojem ustvarjanju vidijo
izziv, rast in napredek. Kupci so v središču njihovega delovanja, zaposleni pa zadovoljni, saj z veseljem
počnejo tisto, kar najbolje znajo. In ravno za to tudi gre, da počnemo to, v čemer smo dobri ali najboljši
in predvsem, da v tem tudi uživamo. Življenje, ki ga imamo, je eno samo. Vsi bi ga morali imeti priložnost
preživet srečno, ustvarjalno in zadovoljno. Če se zavedamo, da pot do uspeha in zadovoljstva zahteva
tudi določeno mero truda in odpovedovanja, potem je zelo dobro, da počnemo to v čemer se najdemo,
uživamo in smo spoštovani.
Spoštovani poslovni partnerji, vabimo Vas, da v prihajajočem letu delite z nami pozitivno energijo in
delovanje. Le tako bomo premaknili stvari k uspešnemu razvoju našega gospodarstva in države. Če se
ozremo na prehojeno pot, bomo spoznali, da smo mnogo stvari naredili dobro in kar je še bolj pomembno,
da imamo še mnogo pozitivnih izzivov za naprej.
Tudi v našem podjetju imamo v iztekajočem letu kar nekaj razlogov za veselje. Z izdelki smo uspeli na EU
trgu pridobiti nove kupce, ki so nas sprejeli kot svoje razvojne partnerje. Vključujejo jih v svoje proizvodne
in prodajne programe ter z njimi dosegajo pri kupcih odlične rezultate. Prav zato smo si za prihodnje leto
na tujem trgu glede rasti prodaje ter odpiranju priložnosti za naprej, postavili še posebej ambiciozne cilje.
Na domačem trgu se kot vsi, srečujemo s posledico zmanjšanja kupne moči. Zaradi tega še bolj izostreno
spremljamo gibanja na trgu in s tem povezane potrebe kupcev. Evropske energetske trende prenašamo
v ponudbo, s skrbno izbranimi izdelki ter njihovim povezovanjem v celovite rešitve na področju ogrevanja. Istočasno razvijamo naše prodajne procese in podporo kupcem. Upamo, da nekatere naše napore že
občutite v praksi in da jih ocenjujete pozitivno ter v smeri razvoja medsebojnega partnerskega odnosa.
Zavedamo se, da smo gonilo vsega ljudje in dobri odnosi, ki jih uspemo stkati med seboj. Še tako dodelan
proces ali program tega ne more nadomestiti, lahko pa je v veliko pomoč, da se bolj kakovostno in urjeno
posvetimo kupcem, njihovim koristim ter tako izpolnjujemo svoje poslanstvo.
Spoštovani poslovni partnerji. Iskreno se Vam zahvaljujem za vaše zaupanje in sodelovanje. Upam, da smo
bili v preteklem letu poslovni partner, vreden zaupanja in da bomo naš partnerski odnos še nadgradili.
V letu 2015, Vam iz srca želim obilo osebne sreče, pozitivne energije in izpolnitev poslovnih izzivov.

Marijan Hertiš, direktor
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Domači trg

poskušamo iz prakse izluščiti vprašanja in dileme, za katere
menimo, da so zanimive za širok krog uporabnikov.
Zaradi težkih razmer na trgu, se srečujemo z velikim
pritiskom na vseh področjih konkurenčnosti. Prav zato
vam skupaj z dobavitelji pripravljamo mesečne ponudbe,
s katerimi vam želimo pomagati pri vaši cenovni
konkurenčnosti.
Omenjene aktivnosti ste dobro sprejeli, zato smo se odločili,
da bomo v prihajajočem letu z njimi nadaljevali in jih še
nadgradili.
V letu 2015 nameravamo aktivno slediti trendom v panogi.
Svojo ponudbo blagovne znamke OPTIMA bomo dopolnili
na področju celovitih sistemskih rešitev ogrevanja.

Miran Kvas, vodja komerciale domači trg

Zahtevne tržne razmere v odhajajočem letu, so od nas
zahtevale dodatne aktivnosti, v smislu izboljševanja
poslovnih procesov, ponudbe in po prodajnih storitev.
S ciljem doseganja dobrih poslovnih rezultatov, smo se
v letu 2014 udeležili dveh sejmov in sicer, sejma DOM v
Ljubljani in za našo panogo najpomembnejšega sejma
ENERGETIKA v Celju.
V letu 2014 smo predstavili
novosti s področja Seltron
regulatorjev ogrevanja in sicer
mobilno aplikacijo Clausius,
ki je plod razvoja naših
strokovnjakov in omogoča
enostaven oddaljen nadzor
ter upravljanje ogrevalnega
sistema. Razvoj aplikacije
Clusius je v zaključni fazi in bo
kupcem na voljo v letu 2015.
Paleto izdelkov blagovne znamke Optima smo dopolnili
z novo toplotno črpalko za sanitarno vodo. Predstavitev
novosti smo zaokrožili s Hybridno toplotno črpalko ROTEX,
ki v eni napravi združuje vrhunsko toplotno črpalko in
kondenzacijski plinski kotel.
V letu 2014 smo postali konkurenčen ponudnik drobnega
instalacijskega materiala na področju press sistemov,
ogljikovega jekla, bakra, inoxa in fitingov iz medenine.
Želimo, da ste o novostih, ki jih pripravljamo v podjetju
hitro in podrobno obveščeni. Vsak mesec se trudimo
zbrati najbolj pomembne teme in vam jih posredovati
preko »Newsletterja«. Poleg novosti, obravnavamo tudi
strokovne teme v rubriki » Nasvet strokovnjaka«, pri katerih
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Za naše izdelke bomo uvedli spremljevalno kartico »Replay
card«, s katero boste deležni dodatnih bonitet in nagrad.
Že kar nekaj časa razvijamo spletni portal B2B.
Preizkusiti ga bo mogoče v začetku naslednjega leta.
Z B2B portalom želimo omogočili hitro in enostavno
naročanje blaga, izdelovanje ponudb oziroma vodenje
poslov v »B2B pisarni«.
Želimo si, da v naših aktivnostih prepoznate korist zase.
Zavedamo se, da je le obojestransko zadovoljstvo lahko
dober gradnik za odličen partnerski odnos in sodelovanje
tudi v prihodnje.

2015
Tuji trg
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S takim pristopom smo postali zelo zanimiv in konkurenčni
dobavitelj tudi zelo velikim odjemalcem.
Od bolj vidnih uspehov tega leta naj izpostavim povečanje
poslovanja z Afrisom na Poljskem, za več kot 30 %. S tem
postaja Poljski trg tudi eden izmed naših pomembnejših
izvoznih trgov. Na evropskih trgih večjo rast beležimo tudi
na Češkem trgu, kjer zelo dobro sodelujemo s podjetjem
Regulus. Trenutno smo tukaj prisotni z omejenim prodajnim
programom, vendar za prihodnje leto načrtujemo širitev.
Analiza, ki smo jo naredili, je pokazala, da v izvoznem
oddelku letos v primerjavi z lanskim letom, ponovno
beležimo rast prodaje za približno ca. 10 %.

Boštjan Gerlič, vodja prodaje za tuja tržišča

Poslovno leto, ki je za nami, kliče po analizah preteklega
obdobja. Sedaj je čas, da razmislimo, kaj smo naredili dobro,
kaj bi lahko izboljšali, katere plane in cilje smo dosegli ter
katere si bomo zastavili za naslednje leto. Ugotavljamo, da
se težke gospodarske razmere še vedno odražajo tudi na
evropskih trgih, vendar jih skupaj z našim kupci uspešno
premagujemo.

V naslednjem letu se bomo že tradicionalno predstavili na
največjem mednarodnem strokovnem sejmu za področje
ogrevanja, obnovljivih virov energije, klime in inštalacij, v
Frankfurtu. Predstavili bomo kar nekaj novosti, za katere
pričakujemo dober odziv naših poslovnih partnerjev.
Vabimo vas, da nas obiščete v dvorani 10.2, na razstavnem
prostoru B51.

V preteklem letu smo na tujem trgu naredili velik korak
naprej. Po uspešnih usklajevanjih in testiranjih naših
motornih pogonov za mešalne in krogelne ventile,
smo pred poletjem podpisali pogodbo o dolgoročnem
sodelovanju s podjetjem Danfoss. Dobave naših pogonov za
mešalne ventile sedaj že ustaljeno tečejo.

Prve motorne pogone skupaj s krogelnimi ventili pa
bomo na Dansko poslali predvidoma konec januarja 2015.
Pogodba z Danfossom dokazuje našo pravilno prodajno
strategijo, s katero želimo prisluhniti kupčevim željam in
skupaj poiskati rešitev, ter znanju in prilagodljivosti našega
razvoja, da te rešitve prenese v nove izdelke.

Pogled v leto 2015 nas obdaja z optimizmom, saj imamo
odprtih kar nekaj projektov, za katere pričakujemo, da jih
bomo pripeljali do realizacije.
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Razvoj

Edi Krivec, vodja razvoja

Globalizacija trga, rast prepoznavnosti podjetja Seltron
doma in v tujini ter povpraševanja po kompaktnih in
enostavnejših izdelkih, so krojili potek letošnjega dela v
razvoju. Na nove tehnološke trende na trgu smo se odzvali
tako, da smo razvili modul za povezavo regulatorjev v
splet, kompaktni motorni pogon za prihajajoče kompaktne
mešalne sete in družino kompaktnih regulatorjev
mešalnega kroga. Za partnerje iz Slovenije in tujine smo
razvili več izdelkov po njihovih zahtevah, ki jih bodo tržili
pod lastnimi blagovnimi znamkami.

WiFi gateway GWD

Kompaktni regulator mešalnega kroga AHC

Kateri regulator izbrati za regulacijo mešalnega kroga, če je
potreba po enostavnem in cenenem ogrevalnem sistemu z
osnovnimi zahtevami glede regulacije?
Odgovor so kompaktni regulatorji ogrevalnega kroga AHC.
Na voljo so modeli:
 AHC10 in AHC20 za regulacijo mešalnega kroga po
zunanji temperaturi (vremensko vodena regulacija).
Model AHC20 omogoča poleg regulacije mešalnega
ventila tudi regulacijo obtočne črpalke.
 AHC11 in AHC21 za regulacijo mešalnega kroga po sobni
temperaturi (termostatska regulacija).
Model AHC21 omogoča poleg regulacije mešalnega
ventila tudi regulacijo obtočne črpalke.
 AHC12 in AHC22 kot univerzalni regulator mešalnega
kroga po zunanji ali sobni temperaturi.
Model AHC22 omogoča poleg regulacije mešalnega
ventila tudi regulacijo obtočne črpalke.

Motorni pogon AVE

Povezava regulatorjev v splet in njihov oddaljen nadzor
sta postala realnost in skoraj obvezna oprema vsakega
regulatorja. Razvili smo WiFi modul, s pomočjo katerega se
regulatorji povežejo v splet. Odlikuje ga enostavna uporaba
in montaža, ki jo lahko izvede tudi manj vešč uporabnik.
S pomočjo aplikacije Clausius in Kelvin na pametnem
telefonu, tablici ali računalniku, pa lahko uporabnik nadzira
in upravlja svoj regulator. Sprva bo na voljo modul GWD1, ki
omogoča priklop enega regulatorja. Kasneje pa bo na voljo še
modul GWD3, ki bo omogočal priklop do treh regulatorjev.
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Na trgu se pojavlja nov trend pri mešalnih setih – kompaktni
mešalni set. Moderni načini gradnje in vse višje zahteve
glede energetske varčnosti stavb, imajo za posledico hiše,
ki potrebujejo manj energije. Zahteve za toplotno moč vira
energije, dimenzije ogrevalnega sistema in same kurilnice
so vse nižje. Tako postajajo tudi mešalni seti manjši in
kompaktnejši.

2015
V razvoju smo se odzvali na nove zahteve trga in razvili
motorni pogon AVE prav za kompaktne mešalne sete.
Z dimenzijami 84 x 67 x 70 mm je med najmanjšimi
motornimi pogoni za mešalne ventile na trgu.
Odlikuje ga 3 Nm navora, 3 točkovno delovanje in napajanje
230 VAC. Na voljo bo le v kompletu s kompaktnim mešalnim
setom.
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sodoben dizajn, na dotik občutljive tipke, možnost
ogrevanja ali hlajenja, možnost ročnega ali adaptivnega
varčnega delovanja, signalizacija delovanja z LED lučkami in
še številne druge funkcije.

Regulator pirolize z lambda sondo

Motorni pogoni Danfoss

Z motornimi pogoni smo si že leta 2006 začeli utirati pot
na trge izven Slovenije, letos pa smo postali dobavitelj
renomiranega mednarodnega podjetja Danfoss.
Zanj smo razvili družino motornih pogonov AMB in AMZ, ki
so namenjeni za regulacijo rotacijskih in krogelnih ventilov
njihove proizvodnje. Poglavitna prednost pogonov Danfoss
je ta, da se enak pogon uporablja za regulacijo mešalnih,
kot tudi krogelnih ventilov. Odlikuje jih vzdržljivost, dolga
življenjska doba ter možnost izbire številnih navorov, hitrosti
vrtenja, načinov delovanja in priključnih napetosti.
Motorni pogoni se proizvajajo izključno za podjetje Danfoss.

Novi predpisi in vse strožja pravila glede emisij dimnih
plinov so narekovala nadaljnji razvoj regulatorjev pirolize.
V sodelovanju s slovenskim proizvajalcem kotlov na
biomaso, smo nadgradili regulacijo pirolize z lambda
sondo. Odslej imajo regulatorji pirolize možnost priklopa
lambda sonde, ki skrbi za optimalen proces gorenja in s tem
zmanjšane emisije dimnih plinov.
Modul za lambda sondo je razvit kot ločen modul in
se lahko vgradi na najbolj primerno mesto v kotlu.
Komunikacija in nadzor lambda modula se vrši preko
kotlovnega regulatorja.

Regulator ogrevanja

Sobni termostat EM37

S priznanim slovenskim podjetjem TEM, ki proizvaja
fino montažni elektromaterial, kot so stikala in vtičnice,
smo razvili sobni termostat za vgradnjo v modularno
podometno dozo.
Termostat je plod skupnega sodelovanja. Namenjen je za
vgradnjo v družino izdelkov Modul. Termostat odlikujejo

Za uveljavljeno nemško trgovsko podjetje smo razvili
regulator ogrevanja, ki zmore krmiljenje in preklop dveh
toplotnih virov ter kaskadno regulacijo do treh toplotnih
črpalk, regulacijo dveh ogrevalnih krogov in ogrevanje
sanitarne vode. Regulator se prodaja pod blagovno znamko
kupca.
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Proizvodnja

Aleksander Nerat, vodja proizvodnje

V letošnjem letu smo sledili trendom iz prejšnjih let in
nadaljevali z uvajanjem tehnologij, ki nam še naprej
omogočajo slediti zahtevam kupcev in hkrati dvigujejo
kakovost izdelkov.
Avtomatizirali smo linijo za valjno spajkanje, ki tako sedaj
omogoča večjo produktivnost ob manjši fizični obremenitvi
zaposlenega. Ponosni smo, da je avtomatizacija plod
lastnega razvoj, izvedena z lokalnimi izvajalci.
V proizvodnjo smo uvedli tudi 30 W laser vrhunske nemške
tehnologije. Uporabiti ga želimo za označevanje izdelkov na
vseh zahtevnostnih nivojih. Z njim trenutno dopolnjujemo
označevanje predvsem tam, kjer tehnologija tiskanja ne
daje najbolj optimalnega rezultata.
V želji po dvigu kakovosti smo nabavili sodobno opremo za
testiranje. V bodoče bomo sami izvajali EMC teste, teste IP
zaščite, izdelke bomo lahko umetno starali in izpostavljali
UV svetlobi.

Naj omenim še eno tehnološko novost, strojni razrez
tiskanin. Trenutno je še v fazi oblikovanja in poizkusnega
obratovanja.
Z navedeno opremo in postopki, zadovoljujemo visoke
zahteve kupcev po kakovosti in dolgi življenjski dobi
izdelkov.
Vse našteto ne bi mogli izvesti, če ne bi naredili tudi nekaj
prostorskih sprememb in povečali števila zaposlenih.
Proizvodne prostore smo razširili in jih bomo v mesecu
januarju napolnili s sedemnajstimi novimi delovnimi
postajami. Med njimi bo dodatna linija za proizvodnjo
motorjev, namenske delovne postaje za programiranje, že
omenjena linija za razrez vezij itd. Vse delovne postaje bodo
vključene v informacijski sistem, ki nam od letošnjega leta
omogoča sledenje našim izdelkom skozi proizvodnjo. Tako
zabeležimo vse posege, vse delovne operacije, programske
verzije in druge pomembne podatke v proizvodnji ali na
servisu.

V letu 2014 smo dokončali projekt pridobivanja ISO9001
certifikata. Pregled obstoječega stanja je pokazal, da imamo
veliko procesov vzorno urejenih, vendar je še kar nekaj
prostora tudi za izboljšave.
Ponosni smo na trenutno izdelane količine, ki letos dosegajo
50.000 motorjev, čez 20.000 različnih regulatorjev, več kot
10.000 sobnih enot, termostatov ter 90.000 tipal.
Popotnica za leto 2015 je dobra, zastavljeni cilji visoki, v
proizvodnji smo pozitivno naravnani in nobenega dvoma ni,
da jih bomo skupaj tudi dosegli.
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 naša spletna trgovina B2C je sedaj avtomatsko
aktualizirana z vsemi novimi artikli iz centralne baze
artiklov. Nabor izdelkov smo prečistili, dodali nove
blagovne skupine, tehnične in marketinške podatke ter
dokumentacijo,

Sebastijan Glazer, vodja informatike

IT je znotraj podjetja podporna služba, zato je njeno
delovanje usmerjeno internim procesom.
V letu 2014 smo delali na sledečih projektih:
 z namenom hitrejše in do kupca bolj prijazne prodaje ter
dviga blaga v skladiščih, smo to leto dodatno optimizirali
prodajne in izdajne procese,
 optimizirali in informacijsko smo podprli tudi proizvodni
proces. Trenutno spremljamo vsak izdelek skozi faze
sestave, programiranja, testiranja in morebitnega servisa.
S tem smo zagotovili sledljivost in možnost hitrega
odziva, vse s ciljem zagotavljanja doseganja maksimalne
kakovosti izdelkov,
 uredili smo bazo podatkov o naših poslovnih partnerjih
v CRM sistemu. Dodali smo tudi pred in poprodajne
aktivnosti ter jih informacijsko podprli,

 naš DMS sistem vam omogoča prejemanje izdajne
dokumentacije v elektronski obliki, če seveda vi tako
želite. Tako vam je dokumentacija dostopna hitro in
transparentno,
 za vas pripravljamo in zaključno testiramo tudi napredno
B2B trgovino z osnovno ERP podporo. Projekt smo
napovedovali že lani, a smo ga tudi po vaših predlogih
razširili in naredili optimalno uporabnega.

 izvedli smo nadgradnjo strežniške infrastrukture
z namenom pohitritve delovanje celotnega
informacijskega sistema podjetja,
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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
Optima blagovne znamke. V ta namen smo za posamezne
blagovne skupine organizirali uvodne seminarje in nato
seminarje s poglobljeno vsebino, na katere smo povabili
kandidate za pooblaščene monterje.

Novi termini izobraževanj
Tudi v letu 2015 bomo izvajali izobraževanja
za program Seltron regulatorje ogrevanja,
program Optima blagovne znamke in ostalih dokupnih programov. Trenutno smo
razpisali 6 terminov za regulatorje ogrevanja in enega za izdelke Optima blagovne
znamke. Na spodaj omenjene seminarje
se lahko prijavite na naši spletni strani
www.seltron.si, pod zavihkom koledar dogodkov.

Termin: 14., 21. april 2015
Vsebina:
 predstavitev celotne palete proizvodnega programa,
 spoznavanje z osnovnimi zmogljivostmi regulatorjev
ogrevanja,
 predstavitev rešitve SeltronHome za daljinski nadzor
delovanja,
 spoznavanje z osnovami montaže in nastavitev,
 spoznavanje z osnovami hidravlike sistemov.

REGULATORJI OGREVANJA
Seminar II - nadaljevalni seminar

REGULATORJI OGREVANJA
Seminar I - uvodni seminar
Izobraževanje je namenjeno začetnikom za pridobitev
osnovnega znanja za zagon in nastavitev regulacij
ogrevanja Seltron.
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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.

2015
Termini: 12., 14., 19. in 21. maj 2015
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Utrinki s sejmov

Vsebina:
 predstavitev novih izdelkov,
 uporaba okolja SeltronHome za daljinski nadzor
delovanja,
 novosti v obstoječem programu (nove funkcije in
posodobitve),
 reševanje primerov reguliranja zahtevnejših ogrevalnih
sistemov,
 pomembne točke pri zagonu regulatorja,
 pregled delovanja in diagnostika,
 primeri dobrih praks.

Izdelki blagovne znamke Seltron OPTIMA
Seminar I - uvodni seminar

Izobraževanje je namenjeno monterjem ogrevalnih naprav,
ki se želijo seznanit z delovanjem in z možnostmi izdelkov
blagovne znamke OPTIMA.
Termin: 18. marec 2015
Vsebina:
 predstavitev tehnologije, zgradbe in principa delovanja
novega modela toplotne črpalke za pripravo tople
sanitarne vode OPTIMA SAN,
 predstavitev tehnologije in delovanja peletnega kotla
OPTIMA PKO,
 predstavitev novosti v programu OPTIMA
(Obtočna črpalka, razdelilci talnega ogrevanja,
konvektorji…).

V letu 2014 smo novosti v prodajnem in proizvodnem
programu predstavili na dveh domačih sejmih in
sicer na sejmu DOM v Ljubljani ter za našo branžo
najpomembnejšem sejmu Energetika v Celju. Kot vsi
razstavljavci, smo se po zaključku obeh sejmov ukvarjali
z vprašanjem, ali je nastop na sejmih, v dobi množične
uporabe svetovnega spleta, še prava usmeritev za
predstavitev izdelkov. Edini smo si, da je obiskovalcev vedno
manj, s tem pa se manjša tudi doseg sejemskega sporočila.
V letu 2015 imamo planirana dva sejemska dogodka, enega
na domačem in enega na tujem trgu. Skozi rezultate, ki
jih bodo ti sejmi prinesli, bomo za naslednja leta posebej
skrbno preučili, kako predstavitev naših izdelkov izpeljati
morda na nekoliko drugačen način.
Skozi sejemsko predstavitev smo svojim kupcem želeli
pokazati, da lastno blagovno znamko Optima širimo
in trenutno zajema pomembne elemente ogrevalnega
sistema, kot so: kotli na polena in pelete, toplotne črpalke,
zalogovnike in talno ogrevanje.
V letu 2014 smo tesno sodelovali in se na sejmih tudi
skupaj predstavljali z našim partnerjem Rotex iz Nemčije, za
katerega tržimo njihov program toplotnih črpalk.
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SeltronHome

nastavitev regulatorjev Seltron. Sedaj omogoča tudi
delovanje iz oddaljene lokacije s pomočjo povezave v
platformo SeltronHome.

Clausius

SeltronHome je skupno ime za sodobno tehnološko
platformo, ki združuje naprave, spletne in mobilne
aplikacije, za oddaljeno upravljanje, nadzorovanje in
servisiranje Seltronovih regulatorjev ogrevanja. Platformo
razvijamo skupaj z ekipo strokovnjakov iz partnerskega
podjetja Nomnio.
Uporabniki obstoječih Seltronovih regulatorjev lahko le
te povežejo v SeltronHome s pomočjo komunikacijskega
vmesnika GWD, medtem ko se bodo lahko nove generacije
regulatorjev v SeltronHome povezale samodejno brez
dodatne opreme.

Beta verzija tega osebnega pomočnika je že na voljo v
Google Play in App Store ter na spletnem mestu
http://clausius.seltron.eu. Aplikacija predstavlja izjemno
inovacijo na področju ogrevanja, saj združuje dovršenost
uporabniške izkušnje z zmogljivostmi, ki dopolnjujejo in
nadgrajujejo zmožnosti regulatorjev. Clausius omogoča
uporabnikom preprost dostop do nastavitev delovanja
regulacije ogrevanja, s pomočjo pametnega telefona ali
tablice.
Clausius trenutno podpira regulatorje iz družine WDC,
intenzivno pa pripravljamo podporo tudi za regulatorje iz
družin SGC, WXD, KXD, KUD, KPD in ostalih.

Glavne prednosti:
Za v SeltronHome povezane regulatorje so že na
voljo ali so v izgradnji sledeče aplikacije:
 Clausius, je namenjen končnim uporabnikom. Aplikacija
je v zaključni fazi testiranja pri testnih uporabnikih. Na ta
način aplikacijo preverjamo in izpopolnjujemo, da bo čim
bolje zadostila potrebam in željam uporabnikov,
 Kelvin, je namenjen monterjem in serviserjem. Aplikacija
je v razvojni fazi in bo omogočala lokalno in oddaljeno
podporo in vzdrževanje regulatorjev ogrevanja Seltron.
S pomočjo Kelvina bo podpora in vzdrževanje regulacij
ogrevanja hitrejše in enostavnejše,
 Selcontrol, je posodobljen obstoječ program za

12

 enostaven oddaljen nadzor in upravljanje ogrevalnega
sistema,
 združevanje ogrevalnih krogov v dejanska ogrevana
področja,
 pregledno, enostavno in udobno nastavljanje časovnih
programov,
 neomejene možnosti prilagajanja osebnemu
življenjskemu slogu,
 takojšnje obveščanje o morebitnih odstopanjih,
opozorilih ali napakah na ogrevalnem sistemu.

2015
Uporabniki Clausiusa bodo kmalu deležni še
naslednjih novosti:

Novice

SREČNO NOVO LETO

Kelvin

 oddaljena tehnična podpora - uporabniki bodo lahko
izbrali svojega monterja oziroma serviserja, ki jim bo
na podlagi zahteve s pomočjo aplikacije Kelvin nudil
oddaljeno tehnično pomoč,
 poročila o delovanju ogrevalnega sistema, ocena porabe
energije, ocena učinkovitosti in možnih prihrankih.
Clausius skrbno spremlja delovanje ogrevalnega sistema
in uporabnikom nudi pregleden prikaz delovanja in
oceno porabe energije. Na podlagi analize in primerjave
z referenčnimi objekti oceni energetsko učinkovitost
ogrevalnega sistema in poda oceno možnih dodatnih
prihrankov in opis potrebnih ukrepov.

GWD komunikacijski vmesnik

Sedaj poteka razvoj aplikacije Kelvin, ki bo monterjem močno
olajšala delo in izboljšala njihovo sodelovanje s strankami.
Pri sami montaži in zagonu ogrevalnega sistema bo monter
z njegovo pomočjo hitreje in enostavneje konfiguriral in
izvedel zagon in preizkus delovanja regulacijskega sistema.
Pri tem mu bo v pomoč obsežen nabor znanja in izkušenj
Seltronovih strokovnjakov ter drugih uporabnikov. Kasneje
bo lahko serviser kadarkoli in od koderkoli, na željo ali zahtevo
uporabnika, oddaljeno dostopal do nastavitev, diagnostike in
parametrov ogrevalnega sistema. Na ta način bo lahko preveril
pravilno delovanje sistema, diagnosticiral morebitne napake
in s spremembo nastavitve parametrov prilagodil delovanje
regulacije novim zahtevam, npr. po izvedeni dodani toplotni
izolaciji ovoja stavbe, prestavitvi katerega od temperaturnih
tipal...

Glavne prednosti:
GWD1 je komunikacijski vmesnik, ki lastnikom obstoječih
Seltron regulatorjev omogoča uporabo SeltronHome
aplikacij. Verzija GWD1 je namenjena za internetno
povezavo enega regulatorja. V drugi polovici prihodnjega
leta bo na voljo tudi različica GWD3, ki bo omogočala
povezavo do treh regulatorjev v internet in Seltron Home
okolje.
Regulatorji ogrevanja se na GWD priklopijo žično, GWD
pa se poveže v internet s pomočjo hišnega WiFi omrežja.
Konfiguracija GWD se lahko izvede samodejno ali ročno s
pomočjo SeltronHome aplikacij.
GWD1 trenutno podpira regulatorje iz družine WDC in
SGC, intenzivno pa pripravljamo podporo tudi za preostale
družine regulatorjev.

 preprost pregled nad strankami, njihovimi lokacijami in
delovanjem njihovih naprav,
 takojšnje obveščanje o morebitnih odstopanjih, opozorilih
ali napakah na ogrevalnem sistemu katerekoli stranke, ki je
priključena v SeltronHome,
 oddaljena diagnostika in konfiguracija regulatorjev
ogrevanja,
 dostop do obširne baze znanja in izkušenj Seltronovih
strokovnjakov in drugih uporabnikov,
 izboljšana komunikacija s strankami,
 učinkovitejše in stroškovno ugodnejše delo.
Monterji in serviserji, ki vas zanima sodelovanje že v fazi
testiranja aplikacije, vabimo vas, da nam to sporočite na
seltronhome@seltron.si. Veseli bomo vašega sodelovanja.
Načrtujemo, da bo uradna verzija aplikacije Kelvin na voljo do
začetka kurilne sezone 2015/2016.
Produkt SeltronHome z vmesnikom GWD1 in aplikacijo Clausisus
bo postavljen na prodajne police do konca prvega kvartala 2015.
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Toplotna črpalka OPTIMA SAN
Odličen primer združitve energetske učinkovitosti
in vrhunskega dizajna!

Podatki kažejo, da se, zahvaljujoč svoji učinkovitosti in
enostavni uporabi, delež vgrajenih toplotnih črpalk iz leta v
leto povečuje.
V podjetju Seltron nenehno strmimo k iskanju novih, boljših
in varčnejših načinov ogrevanja, ki uporabnikom pomagajo
varčevati.
Tako v letošnjem letu s ponosom predstavljamo nov model
toplotne črpalke OPTIMA SAN.
Po uspešni uvedbi toplotnih črpalk OPTIMA SAN na trg, pred
štirimi leti, smo tokrat, na podlagi bogatih izkušenj, pripravili
nov model toplotne črpalke, ki združuje dobre lastnosti
že poznanega modela in številne izboljšave, ki nov model
toplotne črpalke uvrščajo v sam vrh kakovosti, tehnične
dovršenosti in učinkovitosti.

OPTIMA SAN prednosti:

Poraba električne energije v slovenskih gospodinjstvih
bistveno prekaša evropsko povprečje, pri čemer je največji
porabnik prav ogrevanje sanitarne vode.
Najpogosteje se za ogrevanje sanitarne vode še vedno
uporabljajo klasični električni grelniki.
Učinkovito rešitev za znižanje stroškov za pripravo tople
sanitarne vode predstavljajo namenske toplotne črpalke za
ogrevanje le-te.

Sistem razslojevanja
Z vgradnjo sistema za razslojevanje smo poskrbeli, da je
uporabniku na voljo maksimalna količina ogrete vode.
Sistem razslojevanja skrbi za usmerjeno dotekanje
hladne vode in s tem maksimalno temperaturno
razslojevanje hladne in tople vode, kar zagotavlja do
20 % več razpoložljive ogrete vode. Posledično nam
takšen sistem razslojevanja zmanjša število vklopov in
izklopov toplotne črpalke in zagotavlja daljšo življenjsko
dobo kompresorja in toplotne črpalke kot celote.
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 kakovostna izdelava in vrhunski dizajn,
 vgrajen sistem razslojevanja vode,
 ogrevanje sanitarne vode do 60 °C tudi pri nižjih
temperaturah prostora,
 možnost upravljanja toplotne črpalke z mobilnim
telefonom ali tabličnim računalnikom,
 dodaten toplotni izmenjevalec in diferenčni regulator
omogočata ogrevanje sanitarne vode tudi z uporabo
dodatnega vira kot je kotel ali solarni sistem,
 emajliran bojler.

Vgrajen sistem razslojevanja
Hladna voda
vstopa v hranilnik
s pomočjo
razslojevalnika
tako, da se
ne meša z že
pripravljeno toplo
sanitarno vodo.

Klasično polnjenje hranilnika
Hladna voda
vstopa v hranilnik
in se meša z že
pripravljeno toplo
sanitarno vodo, kar
povzroči pogostejše
vklapljanje toplotne
črpalke.

Novice
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Best-fit Compressor

Vrhunski dizajn

Skrbno izbran kompresor,
ki so ga razvili strokovnjaki
mednarodnega koncerna
Hitachi, zagotavlja zanesljivo
in varčno delovanje toplotne
črpalke OPTIMA SAN.

Zahvaljujoč kompaktni
izdelavi in vrhunskemu
dizajnu, lahko enoto
postavimo kjerkoli v stavbi.

Dvojno tipalo
temperature

Toplotni izmenjevalec
Toplotni izmenjevalec za
segrevanje sanitarne vode je
nameščen na zunanji strani
grelnika in ni v neposrednem
stiku z vodo. Pri takšni izvedbi se
popolnoma izognemo možnosti
izpusta hladilnega sredstva
v sanitarno vodo. Toplotni
izmenjevalec s svojo povečano
prenosno površino dodatno
pripomore k učinkovitosti toplotne
črpalke. Rezultat je maksimalno
varno in varčno delovanje.

Vgrajena temperaturna
tipala v zgornjem in
spodnjem nivoju
hranilnika zagotavljata
natančne podatke o
temperaturah
sanitarne vode.

Zračni izmenjevalec
(kondenzator) s
hidrofilnim nanosom
Posebni hidrofilni nanos
na izmenjevalcu skrbi za
hitro odtekanje kondenza
in dodatno zaščito pred
korozijo.

Minimalne toplotne izgube
Hranilnik je obdan s
poliuretansko peno debeline
minimalno 50 mm, kar zagotavlja
minimalne toplotne izgube.

Inteligentni način
odmrzovanja

WI-FI modul
Možno upravljanje toplotne
črpalke preko mobilnega
telefona ali tabličnega
računalnika.

Omogoča stabilno delovanje
enote tudi ob nižjih temperaturah
obtočnega zraka.

Sistem za oddaljen nadzor z opcijskim wi-fi modulom.
Podatki o delovanju
naprave se pošiljajo
v internetni oblak.

Prenos podatkov iz
oblaka do uporabnika.

Enostavno upravljanje naprave od kjerkoli v svetu.

15

Novice

SREČNO NOVO LETO

2015

Rotex HPSU hightemp

lahko njihova toplotna črpalka dvigne temperaturo vode
do 80 °C, izključno s termodinamičnim delovanjem.
Vioskotemperaturna toplotna črpalka je tako idealna za
zamenjavo tradicionalnih ogrevalnih sistemov (peči na
kurilno olje, plin ali biomaso), v starejših objektih z radiatorji,
saj nudi uporabnikom popolno udobje topline tudi pri
najnižjih zunanjih temperaturah, brez dodatne pomoči
električnih grelcev.

Visokotemperaturna toplotna črpalka HPSU
hightemp predstavlja idealno rešitev za
hiše z radiatorji

S tem konceptom je »proces« ustvarjanja potrebne
zmogljivosti za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
razdeljen na dva kompresorja, namesto samo na enega,
tako, da vsakemu kompresorju ni potrebno delovati s polno
močjo, ampak lahko delujejo v optimalnem območju, kar
zagotavlja visoko učinkovitost in zanesljivo delovanje v
celotni ogrevalni sezoni.
Skrivnost je v tem, da vedno oba kompresorja delujeta ter si
delita obremenitve, zato lahko vsak od njiju dela v nižji delni
obremenitvi.
Takšno delovanje v povezavi z inverterskim krmiljenjem
omogoča bistveno večjo učinkovitost, kot jo nudijo toplotne
črpalke s samo enim kompresorjem.

P

Rotex - Daikin group je prvo podjetje, ki je na področju
toplotnih črpalk uvedlo patentirano rešitev z dvema
zaporedno vezanima kompresorjema, zaradi katerih

Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko visokotemperaturna
toplotna črpalka Rotex HPSU hightemp zmanjša stroške
ogrevanja do 3 krat v primerjavi s kurilnim oljem, do 4 krat
v primerjavi z utekočinjenim naftnim plinom in do 2 krat v
primerjavi s klsično toplotno črpalko On/Off.

R134a
3. faza prenosa toplote

3
1

2

3

2
Zunanji zrak
do - 20 °C

R410A

R134a

2. faza prenosa toplote

Voda
do 80 °C

1
Zunaj

1. faza prenosa toplote

Znotraj

R410A

h

Toplotna črpalka naravni tok prehajanja toplote iz višjega temperaturnega območja na nižje temperaturno
območje obrne in s toploto, ki jo prenese iz zunanjega zraka segreva sanitarno vodo oz. vodo za ogrevanje
prostorov. Izmenjevalec toplote v zunanji enoti (1) jemlje toploto iz zunanjega zraka s pomočjo hladiva R410A.
Kompresor v zunanji enoti temu hladivu dvigne tlak in posledično tudi temperaturo, ki se nato preko prvega
izmenjevalca v notranji enoti (2) prenese na hladivo R134a. Drugi kompresor ponovi enak proces, ki se zaključi s
prenosom toplote na vodo v ogrevalnem sistemu (3).
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Stroški v EUR

2015

3000
2500
2000

OPOMBA:
realni podatki lahko nekoliko odstopajo
zaradi različnih lokalnih podnebnih razmer,
posebnih okoliščin vgradnje in uporabe
ter zaradi gibanja cen energentov.

1500
1000
500
0
Visoko-temperaturna
HPSU hightemp 11 kW

Klasična toplotna
črpalka 12 kW

Oljni kotel
(ELKO)

Plinski kotel
(UNP)

Ocenjeni letni ogrevalni stroški

Invertersko krmiljenje visokotemperaturne toplotne črpalke
Rotex HPSU hightemp zvezno prilagaja delovanje obeh
kompresorjev tako, da z minimalno potrebno močjo zadosti
dejanskim potrebam po ogrevanju objektov. Pri višjih
zunanjih temperaturah kompresorja delata z manjšo močjo,
da dosežeta nastavljeno notranjo temperaturo objekta.

Kaj takšna regulacija delovanja kompresorjev
pomeni za uporabnika in za samo toplotno
črpalko?
 V primerjavi s toplotnimi črpalkami, ki še vedno delujejo
po principu »vklop/izklop« (t.i. On/Off kompresor deluje
izključno z 0 % moči ali s 100 % moči), lahko toplotna
črpalka z inverterskim delovanjem prihrani do 30 %
energije.
 Manjše število vklopov in izklopov kompresorjev
podaljšuje življenjsko dobo toplotne črpalke in zmanjšajo
možnosti nastanka okvar.
 Invertersko krmiljenje omogoča uporabniku popolno
temperaturno udobje, saj vzdržuje nastavljene
temperature prostorov brez nihanja, ne glede na različne
spremenljivke (npr. spremenjena količina sončne
svetlobe ali število oseb v prostoru).
Invertersko krmiljenje ne omogoča toplotni črpalki samo
prilagajanja moči delovanja, ampak tudi prilagajanje
proizvodnje različnih temperatur ogrevalne vode.
To pomeni, da za razliko od tradicionalnih ogrevalnih
sistemov, kjer moramo nastaviti fiksno temperaturo izhodne
vode (npr. 70 °C), lahko pri Rotex HPSU hightemp nastavimo
vremensko odvisno krivuljo temperature izhodne vode
– pri višjih zunanjih temperaturah zraka lahko objekt

Ocenjeni letni
ogrevalni stroški

učinkovito ogrejemo tudi z nižjimi temperaturami izhodne
vode, ki jih potem črpalka samodejno dviguje z nižanjem
zunanje temperature zraka.
Prednost je ponovno v manjši moči delovanja kompresorjev
in posledično v prihranku energije.
Za razliko od inverterskih, On/Off črpalke te prednosti
ne morejo izkoriščati. Za zagotavljanje višje temperature
izhodne vode bi morali njihovi kompresorji delovati z višjo
močjo na manj učinkoviti način s konstantnim vklapljanjem
in izklapljanjem.
Inovativni koncept invertersko krmiljenih dveh zaporedno
vezanih kompresorjev zagotavlja visokotemperaturni
toplotni črpalki Rotex HPSU hightemp zadostno kapaciteto
moči skozi celotno ogrevalno sezono.
Tako lahko na primer 11 kW Rotex HPSU hightemp pri
temperaturi -15 °C zunanjega zraka proizvede 65 °C
izhodne vode z močjo 9,1 kW, kar je še vedno več kot 90 %
kapacitete, ki jo črpalka zagotavlja pri 2 °C zunanjega zraka
(10 kW).
Pri nekaterih drugih toplotnih črpalkah – še posebej tistih,
ki uporabljajo samo On/Off kompresorje in morda tudi
nizko učinkovito hladilno sredstvo, kot je plin R407C – lahko
vidimo, da jim grelna moč pade med 30 % ali celo 50 % pri
znižanju temperature zraka iz 2 °C na -15 °C.
To avtomatično pomeni, da če potrebujete določeno
ogrevalno moč pri -15 °C zunanje temperature, da
zagotovite prijetno toplino v vašem domu, morate nabaviti
toplotno črpalko, ki ima veliko večjo nazivno kapaciteto
(nazivna kapaciteta običajno temelji na +7 °C zunanje
temperature zraka).
Večja kapaciteta toplotne črpalke pa pomeni večje
investicijske stroške in večje stroške električne energije.
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Kadar se boste odločali za reševanje svojih
ogrevalnih potreb s toplotno črpalko v
kombinaciji z radiatorji, se je vedno smiselno
vprašati
 Je izbrana toplotna črpalka zasnovana za delovanje pri
višjih temperaturah (do 80 °C)?
 Je toplotna črpalka zmožna samodejnega prilagajanja
toplotnim potrebam hiše in uporabnikov ali morda deluje
na način nizke učinkovitosti s konstantno kapaciteto in
izhodno temperaturo vode?
 Lahko toplotna črpalka doseže zahtevano vrednost
izhodne temperature vode tudi pri temperaturi
zunanjega zraka -20 °C brez pomoči dodatnih električnih
grelcev?
 Lahko toplotna črpalka doseže zahtevano vrednost
izhodne temperature vode tudi pri temperaturi
zunanjega zraka -20 °C, hkrati pa koeficient učinkovitosti
COP ne pade pod 2?
 Lahko toplotna črpalka zagotavlja enako grelno
kapaciteto pri temperaturi zunanjega zraka +2 °C in
-15 °C? Ali je mogoče, da pri -15 °C izgubi 30 % ali celo
50 % svoje toplotne moči, kar jo prisili, da izgubljeno
toplotno moč nadomešča z električnim grelci?
 Ali toplotna črpalka deluje z visoko učinkovitim sistemom
z dvema kompresorjema, ali obratuje z enim samim
kompresorjem, z bistveno nižjo učinkovitostjo in višjimi
obratovalnimi stroški na letnem nivoju?
 Se kompresor krmili z invertersko tehnologijo, kar
zagotavlja optimalno obremenitev naprave in visoko
učinkovitost, ali je krmiljena z zastarelo On/Off
tehnologijo?
 Je toplotna črpalka zasnovana na osnovi aktualnih in
učinkovitih hladilnih plinov, kot npr. R410A, R134A,
R32 (oz. kombinacije le-teh), ali uporablja zastarele in
neučinkovite hladilne pline kot so R407C in R404a?
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Osvojite Rotex Hybrid izziv
Zagotovite si priložnost za 3-DNEVNI IZLET ter ogled
veličastne hitrostne preizkušnje Formule E-Electric
Grand Prix v Monaku!

Kako lahko zmagate v Rotex izzivu?
Monter, ki proda največ (vsaj 6) hibridnih toplotnih črpalk
Rotex v obdobju od 20.11.2014 do 28.02.2015, zmaga na
Rotex Hybrid izzivu.

Nagrada
Najboljši rezultat bo nagrajen s tri dnevnim izletom v
Monako, v obdobju od 8.5.2015 do 10.5.2015, ki vključuje
obisk dirke Formula E-Electric Grand Prix.

3, 2, 1 ... začnite svojo dirko po stezi
"Cicuit de Hybrid" in zmagajte!

2015
Rotex HPU hybrid
Kombinacija toplotne črpalke in plinskega
kondenzacijskega kotla v eni napravi
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ogrevalnih sistemov kot so: nizkotemperaturno talno
ogrevanje, stensko ogrevanje, visokotemperaturno
radiatorsko ogrevanje ali kombinacija naštetega.

Princip delovanja Rotex HPU hybrid
Zmogljiva regulacija inteligentno in učinkovito upravlja
plinski, freonski in vodni del naprave. Napravo lahko brez
težav priključimo na obstoječ razvodni ogrevalni sistem
(talno gretje, radiatorji) in grelnik sanitarne vode. Sistem je
do te mere odprt, da se lahko naknadno integrirajo drugi
alternativni viri ogrevanja.

Maksimalno varčno delovanje pri različnih
zunanjih temperaturah in zahtevah ogrevalnega
sistema

Starejši objekti imajo v večini primerov vgrajen radiatorski
sistem ogrevanja. Značilnost teh sistemov je, da za svoje
delovanje zahtevajo visoko temperaturo ogrevalne vode,
zato do sedaj niso bili najbolj primerni za ogrevanje s
toplotno črpalko. Klasične toplotne črpalke delujejo v
režimu nizkih izhodnih temperatur, pri čemer se pojavi
vprašanje, ali bo to dovolj za radiatorsko ogrevanje objekta
pri različnih temperaturnih zahtevah.

Hibridna toplotna črpalka omogoča maksimalen izkoristek
brezplačnega obnovljivega vira energije, okoliškega zraka.
Rotex HPU hybrid ima vgrajeno inteligentno regulacijo,
katera se odloča, kdaj objekt ogrevati zgolj s toplotno
črpalko, kdaj je potrebna podpora s plinom in kdaj je
smiselno ogrevati le s plinskim kondenzacijskim kotlom.

Rotex je tukaj našel odlično rešitev s povsem na novo
zasnovano toplotno črpalko, ki združuje tehnologijo
toplotnih črpalk in plinskih kondenzacijskih kotlov v eni
napravi. Notranja enota HPU Hybrid toplotne črpalke
ne potrebuje nič več prostora kot klasični stenski plinski
kondenzacijski kotel. Ogrevalno vodo glede na potrebe
segreje do 80 °C, zato je idealna rešitev za vse vrste

Rotex je razvil toplotni izmenjevalec 2 v 1, ki omogoča edinstven način segrevanja
sanitarne vode. Topla sanitarna voda se pripravlja s plinskim kotlom brez potrebe po
dodatnem prenosniku toplote. Hladna voda iz omrežja priteka neposredno v poseben
dvojni prenosnik toplote, ki omogoča optimalen in neprekinjen kondenzacijski učinek
dimnih plinov, tudi med pripravo sanitarne vode.
Tak način priprave tople sanitarne vode je do 30 % varčnejši v primerjavi s klasičnim
plinskim kondenzacijskim kotlom.

Notranjo enoto ROTEX HPU hybrida sestavlja modul toplotne črpalke in modul plinskega kondenzacijskega kotla.
Potreben prostor za montažo je primerljiv s klasičnim stenskim plinskim kotlom.
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V zimskem času se z nižanjem zunanje temperature niža
tudi učinkovitost toplotnih črpalk, ob enem pa toplotne
potrebe objekta naraščajo.
Za Rotex HPU hybrid toplotno črpalko to ne predstavlja
težav, saj se v primeru, ko toplotne potrebe presežejo njeno
zmogljivost, avtomatsko vključi plinski kondenzacijski kotel.
Obe napravi skupaj v hibridnem načinu delovanja
zagotovljata, da so toplotne potrebe objekta zadovoljene
tudi pri temperaturah do -10 °C in več.
V primeru izjemno nizkih temperatur se toplotna črpalka
samodejno izklopi in ogrevanje v celoti prepusti izredno
zmogljivemu in varčnemu plinskemu kondenzacijskemu
kotlu.

Delovanje HPU hybrid pri različnih zunanjih temperaturah.

Prednosti za uporabnika
Visok izkoristek
 Optimalna izraba brezplačnega obnovljivega vira
energije iz okoliškega zraka, v kombinaciji s plinsko
kondenzacijsko tehniko.
 Do 30 % večji izkoristek pri pripravi tople sanitarne vode,
kot pri klasični plinski kondenzacijski tehniki.

Samodejno prilagajanje delovanja
 Regulacija Rotex hybrid logic s Slovenskim menijem,
glede na temperaturne pogoje in ceno elektrike ter plina,
samodejno skrbi za najbolj ekonomično ogrevanje.
 Vse komponente so tovarniško optimalno
dimenzionirane in medsebojno usklajene.

Primerjava letnih stroškov ogrevanja v €
(€)
2075

2100
1786
1680

1260

1098
941

840
655
420

0

Kot, da je narejeno prav za vas
 Hibridno delovanje z uporabo dveh virov energije
zagotavlja maksimalen izkoristek, nizke stroške ogrevanja
in udobje skozi celo leto.
 Enostavna integracija v različne obstoječe ogrevalne
sisteme.
 Tiho delovanje.
 Kompaktne mere zunanje in notranje enote omogočajo
montažo tudi tam, kjer smo s prostorom omejeni.
 Opcijsko lahko enoto uporabimo tudi za hlajenje.
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Hibridni sistem

Zemeljski plin

Olje

UNP

Peleti

Izračun za eno družinsko stanovanjsko hišo s povprečno izolacijo,
ogrevalne površine 150 m2, radiatorsko ogrevanje.

2015
Kamini Thorma
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Izbira ogrevalnega sistema
Upoštevajmo stroške
Ogrevalni sistem po svoji meri moramo premišljeno izbrati,
saj bo to v povezavi s toplotno zaščito pomembno vplivalo
na stroške. Pri izbiri danes popularnih toplotnih črpalk
je dobro upoštevati nekaj njihovih omejitev. Ogrevalna
tehnika je v zadnjih letih zelo napredovala, s tem se je
razširilo tudi tržišče ogrevalnih sistemov. Poleg klasičnih
fosilnih goriv, ki so pred leti pomenila pravo malo revolucijo
in udobje v naših domovih, se vračamo oziroma gremo
naprej k obnovljivim virom energije. Praksa kaže, da je še
vedno najpogostejša raba dveh energentov v objektu,
praviloma obstoječi sistem na olje ali plin dopolnimo s
cenejšim, obnovljivim virom energije. Po navadi se naša pot
začne z izbiro energenta, pri čemer bomo imeli nekoliko bolj
proste roke pri novogradnji, pri prenovi pa se bomo srečali z
omejitvami objekta.

Na področju kaminov in kaminskih peči, smo v letošnjem
letu začeli sodelovati s podjetjem Thorma iz Slovaške.
Podjetje Thorma je bilo ustanovljeno leta 1998 in od takrat
nadaljuje bogato 100 letno tradicijo predhodnega podjetja.
Thorma je danes eden izmed vodilnih specializiranih
evropskih proizvajalcev kaminskih peči, kaminov in
etažnih peči na polena. Večinsko lastništvo podjetja
izhaja iz Nemčije. Na tem trgu prodajo tudi večji del svojih
produktov.
Celoten razvoj v Thormi izvajajo znotraj podjetja.
Njihovi izdelki temeljijo na uporabi sodobnih materialov,
spremljanju trendov v oblikovanju in kakovostni izdelavi.
Razvojni oddelek nenehno spremlja odzive trga in jih
vključuje v svoje razvojne projekte. Podjetje je danes
sodobno organizirano in izvozno naravnano, saj 75 %
proizvodnje proda na tujih trgih, predvsem nemškem,
češkem in trgu skandinavskih držav.
Podjetje Thorma je med prvimi na evropskem trgu, ki je
na področju kaminov pričelo z uporabo nalepke ˝ENERGY
LABEL˝. EU energijska nalepka je namenjena zagotavljanju
potrošnikom točnih, prepoznavnih in primerljivih
informacij o gospodinjskih aparatih glede porabe energije,
zmogljivostih in drugih bistvenih značilnostih. To potrošniku
omogoča, da ugotovi energijsko učinkovitost izdelka in
oceni zmožnosti za zmanjšanje stroškov energije.
˝ENERGY LABEL˝ nalepke bodo za kamine in kaminske peči
postale standard do leta 2016.

Pri novogradnji sta izbira in dimenzioniranje ogrevalnega
sistema sestavni del projektne dokumentacije, pri prenovah
obstoječih objektov pa naročimo ustrezen projekt.
Velikokrat se investitorji sami podučijo o ogrevalnih sistemih
in upoštevajo nasvete mojstrov ali ponudnikov opreme. S
pomočjo strokovnjaka Jožeta Hertiša, tehničnega direktorja,
smo pregledali različne možnosti ogrevalnih sistemov.

Talno, stensko, stropno ogrevanje
Ogrevalni sistem vključuje celostno sliko izvedbe kotlovnice
in način ogrevanja prostorov na sploh. Pri kotlovnici nas
zanima, katere energente imamo na voljo in kakšen tip kotla
ali toplotne črpalke bomo uporabili za proizvodnjo toplotne
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energije. Najbolj poznano in razširjeno je radiatorsko
ogrevanje, v zadnjem času pa tudi talno, nekoliko manj
pogosto je stensko, stropno ali toplozračno ogrevanje.
Pri ogrevanju prostorov je najbolj varčno in udobno
ploskovno ogrevanje.

peleti, toplotne črpalke, manj pogosto pa se odločimo
za sekance. Ogrevanje s poleni je primerno, če imamo
možnosti za hrambo polen in smo pripravljeni za kurjenje
in vzdrževanje kotla nameniti potreben čas. Polena so
še bolj zanimiva, kadar imamo lastna drva. Sodobni kotli
na pirolizo v kombinaciji s hranilnikom toplote pomenijo
enega najvarčnejših načinov ogrevanja. Hranilnik toplote
skupaj z regulacijo ogrevanja poskrbi, da je ogrevanje tudi
zelo udobno, da se prostori vedno ogrevajo na želeno
sobno temperaturo, shranjena toplotna energija pa ogreva
prostore tudi naslednji dan, ko smo od doma, in je objekt
primerno ogret, ko se vrnemo domov in ponovno zakurimo.

Peleti in sekanci

Večinoma s tem mislimo na talno ogrevanje, ki prinaša tudi
najboljše udobje bivanja, saj je razporeditev temperature
od tal do stropa skoraj povsem enakomerna. Kadar
želimo s ploskovnim sistemom v poletnih mesecih tudi
hladiti objekt, svetujemo, da se odločimo za dodatno
stropno hlajenje, večinoma pa za kompromisno rešitev,
ki je cenovno precej bolj ugodna in dobro deluje tako
za ogrevanje kakor za hlajenje. To je stensko ogrevanje.
Izvedba stenskega ogrevanja je tudi zelo uporabna
pri sanaciji obstoječih objektov, kjer lahko radiatorje
nadomestimo s stenskimi ploskovnimi paneli. Cevna
razvodna mreža za stensko ogrevanje je lahko vgrajena v
omet, pri suhomontažni gradnji pa uporabimo že izdelane
panele, ki se prekrijejo z mavčno-kartonasto ali podobnimi
ploščami. Stensko ogrevanje priporočamo tudi v prostorih,
kjer je talno ogrevanje manj primerno ali ga ni mogoče
namestiti, taki prostori so na primer spalnice in podobni,
kjer imamo na tleh debelejše tekstilne obloge. Vgradnja
nizkotemperaturnega sistema za ogrevanja prostorov je
eden ključnih dejavnikov za varčno ogrevanje, še posebno,
ko se odločimo za uporabo toplotne črpalke.

Izbira energenta
Tokrat smo se pri izbiri energentov omejili na stanovanjske
objekte in najpogostejše primere. Ponekod v urbanih
okoljih z lokalnimi predpisi omejujejo izbiro različnih
energentov, tudi denimo toplotne črpalke voda/voda ni
mogoče inštalirati brez pridobitve t. i. vodnega soglasja.
Če ni dodatnih omejitev, se najprej odločimo za energent,
mnogokrat pa tudi za kombinacijo rabe dveh energentov.
Slednja je tudi najpogostejša raba, posebno v objektih,
kjer obstoječi sistem na olje ali plin dopolnimo s cenejšim
obnovljivim virom energije. Na to področje sodijo polena,
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Če nimamo možnosti ali volje oziroma časa za shranjevanje
in nalaganje drv v kotel, se lahko odločimo za peletni
kotel. Ta deluje povsem avtomatsko, za njegovo oskrbo
bomo potrebovali bistveno manj časa kot pri polenih.
Kotli srednjega razreda so razmeroma dostopni in delujejo
povsem avtomatsko, ročno je treba le kotel očistiti, polniti
zalogovnik s peleti in prazniti posodo s pepelom.
Dražji kotli z visoko stopnjo avtomatizacije obratovanja
so opremljeni tudi z avtomatskim transportnim sistemom

za presipanje peletov iz silosa v kotel, z avtomatskim
mehanizmom za čiščenje toplotnega registra in rešetke
gorilnika ter odvodom pepela v posebno zbirno posodo.
Taki kotli se po udobju delovanja precej približajo oljnim
ali plinskim kotlom. Ogrevanje s peleti je pogosto ustrezen
kompromis med varčevanjem in udobjem, šibka točka je
še oskrba s peleti. Predvsem njihova kakovost precej niha,
to pa lahko povzroča tudi okvare in zastoje. Težave so
bolj izrazite pri enostavnejših in manj dovršenih kotlih in
tistih s prigrajenim peletnim gorilnikom. Ob tem je treba
upoštevati, da peleti zahtevajo primeren in suh prostor za
skladiščenje in večinoma nekaj dodatnega dela za transport
v kurilnico. Ogrevalni sistemi na sekance so primerni
predvsem za večje stanovanjske enote ali večstanovanjske
objekte, saj sta postavitev in obratovanje takega sistema
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dokaj zahtevna in draga. Ogrevanje s sekanci pa se odlikuje
kot najbolj varčno med obnovljivimi energenti.

Toplotna črpalka z dodatnim virom energije

V zadnjih letih je veliko vprašanj o toplotnih črpalkah,
ki so prav tako učinkovit sistem za varčno ogrevanje,
dolgoročno so cenovno ugodne, v praksi zelo udobne,
ne gre pozabiti tudi na njihovo ekološko neoporečnost.
Treba pa se je zavedati tudi nekaterih omejitev in šibkosti
toplotnih črpalk, o katerih je dobro prej razmisliti. Naj
opozorimo na grelno število oziroma COP, ki pove,
kolikokratnik vložene električne energije nam toplotna
črpalka vrne v obliki toplotne energije za ogrevanje.
Ta se z večanjem temperaturne razlike med zunanjo ali
dovedeno temperaturo in izhodno temperaturo toplotne
črpalke sorazmerno zmanjšuje. To ne pomeni le manjšega
ekonomskega učinka toplotne črpalke pri nizkih zunanjih
temperaturah, ampak tudi manjšo izhodno toplotno moč.
Ko je zunaj najhladneje in potrebujemo največ toplotne
energije za ogrevanje, nam je toplotna črpalka zmožna
dati najmanj, zato se toplotne črpalke zrak/voda praviloma
dobavljajo ali kombinirajo z vsaj enim dodatnim toplotnim
virom. Običajno gre za dodatni električni grelnik, pri
vgradnji v ogrevalni sistem pa toplotno črpalko zrak/voda
vgradijo v kombinaciji z obstoječim kotlom na olje ali plin.
Po izkušnjah se redkeje odločajo za kombinacijo s kotlom
na pelete in še redkeje s kotlom na polena. Želimo imeti
kombinacijo, ki z ustrezno regulacijo samodejno vklopi
dodatni toplotni vir in zagotovi manjkajoči del toplotne
energije.

Toplotna črpalka in način ogrevanja
Boljši ekonomski učinek in manjši padec izhodne moči pri
nizkih zunanjih temperaturah dosegajo toplotne črpalke
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voda/voda oziroma zemlja/voda. Razlog je v tem, da
imajo tovrstne črpalke zagotovljeno skoraj konstantno
temperaturo dovodne vode iz zemeljskega kolektorja,
geosonde ali podtalnice. Ovira pri tem so stroški in zakonske
ali prostorske ovire ali omejitve za postavitev zemeljskega
kolektorja, geosonde ali vrtine za podtalnico. Tako se v
praksi največkrat odločimo za nekoliko manj učinkovito
toplotno črpalko zrak/voda, ki pa omogoča dosti bolj
enostavno in hitro vgradnjo in ima tudi nižjo nabavno
ceno. Kakor lahko sklepamo, bo toplotna črpalka tem bolj
učinkovita, kolikor nižjo temperaturo potrebujemo za
ogrevanje prostorov. Toplotna črpalka se dobro ujame z
nizkotemperaturnim ali ploskovnim ogrevanjem, lahko pa
toplotno črpalko zrak/voda uporabimo tudi v sistemih z
radiatorskim ogrevanjem, a je treba upoštevati, da mora
biti objekt vsaj srednje dobro izoliran. Praviloma se v
takih primerih odločijo za tako imenovane dvostopenjske
toplotne črpalke. Te imajo vgrajena dva kompresorja,
da lahko dvakrat zaporedoma dvigujejo temperaturo in
dosežejo izhodno temperaturo za ogrevanje prostorov tudi
do 80 °C. Kot pomanjkljivost toplotnih črpalk zrak/voda naj
omenimo izgubo moči pri nizkih zunanjih temperaturah,
v ekstremnih vremenskih razmerah lahko nastopijo težave
z odtaljevanjem zunanje enote, moteč pa je lahko tudi
razmeroma visok nivo hrupa, ki ga povzroča ventilator
zunanje enote. Pri uporabi toplotne črpalke bomo morali
zagotoviti tudi dovolj močne varovalke na glavnem
električnem dovodu.

Finančni okvir
Za ogrevalni sistem se odločamo skladno z zmožnostmi,
pred tem je dobro preveriti, katere sisteme s subvencijami
spodbuja država. V Eko skladu poudarjajo, da zavrnejo
prošnje za subvencijo, če je investitor naložbo izvedel,
že preden je oddal vlogo. To je torej treba oddati, še
preden začnete delo, pomembno je, da pripravite
predračun, fotografirate obstoječe stanje in poskrbite, da
bodo dela izvedena skladno z razpisnimi pogoji. V Eko
skladu še pravijo, da je treba razpis dobro pregledati in
se držati zapisanega, v nasprotnem se lahko zgodi, da
bo treba subvencijo vrniti. Včasih se splača tudi kakšno
sezono počakati, saj se vsi alternativni ogrevalni sistemi
z obnovljivimi viri nenehno izboljšujejo in so vse bolj
učinkoviti. Okvirno izračunajmo dobo vračanja naložbe,
upoštevajmo stroške naložbe in izločimo le tisti del, ki bi bil
potreben za vzdrževanje obstoječega sistema. Pri tem pa ne
pozabimo na sam objekt, poskrbimo za ustrezno toplotno
izolacijo, kar lahko po izkušnjah v kombinaciji s primerno
načrtovano prenovo ogrevalnega sistema zmanjša stroške
za ogrevanje na petino sedanje vrednosti ali celo manj.
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Izpolnjen obrazec za naročilo prospektov pošljite na faks številko: 02 671 96 66.

Cenik
Seltron

Priročnik za projektante
in monterje

Regulatorji ogrevanja
Seltron

Povezava naprav v
internet Nomnio

Časovni releji
Seltron

Peletni kotel
Optima PKO

Kombinirani kotel
Optima KKO

Zalogovniki toplote
Optima

Toplotna črpalka
Optima San

Talno ogrevanje
Optima

Solarni sistemi
Prosun Clasic

HPU hybrid
Rotex

EcoHybrid
Rotex

Toplotne črpalke
HPSU Rotex

Geotermalna toplotna
črpalka HPSU Rotex

Peletni kotel
Lamborghini

Toplovodne kaminske
peči in kotli na pelete
Edilkamin

Toplovodni vgradni
kamini in kaminske peči
na polena Edilkamin

Toplozračni kamini
na pelete ali polena
Edilkamin

Raztezna tehnika
Multicontrol Eder

Vaši podatki
Podjetje:

Telefon:

Ime in priimek:

Gsm:

Naslov:

E-naslov:

Poštna številka:

24

Kraj:

Dejavnost:

