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Spoštovani poslovni partnerji!
Jutrišnji dan pripada tistim, ki verjamejo in zaupajo svojim sanjam.
Z znanjem in ustvarjalnostjo gradijo svojo prihodnost in verjamejo v to, kar delajo.
Čas, potrpežljivost, predanost in močna želja lahko izpolnijo tudi najbolj drzna in neverjetna pričakovanja.
Novo leto se začne z obljubami in konča z izpolnjenimi cilji.
Ampak tisto, kar je zares pomembno, se zgodi vmes.
Želimo si, da bomo tudi mi v letu 2016 del vaše uspešne zgodbe.

Kolektiv podjetja Seltron

®
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Voščilo direktorja
Komaj se je leto prav začelo in že smo tik pred njegovim zaključkom. Od leta 2015 smo veliko pričakovali.
Kazali so se znaki obujanja gospodarstva in novega optimizma. Vendar pa so se vzpodbudna pričakovanja
skalila z novimi globalnimi nesoglasji in krizami. Na taka dogajanja sicer nimamo neposrednega vpliva.
Kljub temu smo del globalnega gospodarstva in postavljeni pred vedno nove preizkušnje in izzive.
Z zadovoljstvom me navdaja dejstvo, da delam v podjetniškem okolju, v katerem lahko z vzgledom,
vplivom in pravilnimi poslovnimi odločitvami pripomorem k uspehu podjetja, ki ga vodim. Globalne
razmere tudi naše podjetje silijo v nenehen razvoj in izboljšave, zato časa za lenarjenje preprosto ni.
Tudi v tem letu smo v podjetju ogromno postorili. Veliko pozornost smo namenili izboljšavam in optimiranju poslovnega okolja ter razvoju novih produktov in rešitev. Trenutno smo v zaključni fazi razvoja
več projektov, ki bodo znatno pripomogli k ohranjanju in povečanju zadovoljstva naših kupcev in uporabnikov. Kmalu bomo na trg plasirali novo sobno enoto. Zelo hitro ji bo sledila nova družina sodobnih sobnih
termostatov. V fazi končnega preizkušanja je tudi platforma SeltronHome, ki pomeni pomemben razvojni
preskok in nadgradnjo upravljanja naših regulatorjev preko oddaljenega dostopa. S svojimi domačimi in
tujimi partnerji smo intenzivno dopolnjevali in posodabljali tudi naš nabor OEM produktov in rešitev. Zadovoljen sem, da smo tudi v letošnjem letu povečali število kupcev v tujini in dosegli enega od mejnikov
v razvoju podjetja, saj smo izven Slovenije prodali več kot 75 % lastnih izdelkov.
Ob prihajajočem jubileju, to je 25-letnici obstoja podjetja Seltron, smo se posvetili temu, da pogledamo
na prehojeno pot in kje podjetje v globalnem okolju vidimo jutri.
Zavedamo se, da so gonilo razvoja in rasti podjetja motivirani in zadovoljni zaposleni, ki pomembno
prispevajo k oblikovanju strategij in ciljev ter imajo odločilno vlogo pri njihovi realizaciji. Zaposleni so tisti,
ki iz dobrih strategij in planov naredijo rezultate v obliki storitev in izdelkov, s katerimi ste vi, spoštovani
kupci in uporabniki lahko zadovoljni.
V iztekajočem se letu smo zamudili marsikatero priložnost za iskreno veselje in izkaz priznanja. Obljubljamo, da bomo v letu 2016 temu posvetili več pozornosti in prva priložnost, ki se nam ponuja, bo že prav
kmalu, ob naši 25-letnici obstoja in uspešnega dela, katero bomo praznovali v aprilu. Ob tej priložnosti
bomo uradno predstavili tudi našo posodobljeno celostno podobo, ki je narejena v duhu časa in v skladu
z našimi vrednotami ter vizijo nadaljnjega razvoja in rasti.
V svetu, prežetim z doseganjem poslovnih ciljev, včasih pozabljamo na druge plati, ki nas prav tako povezujejo in osrečujejo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste bili odlični poslovni partnerji, zaposlenim, ki ste svoje poslanstvo izvajali predano in skrbno. Vsem vam in vašim bližnjim želim obilo iskric v
očeh, ki so posledica prejemanja ali dajanja, skratka zadovoljstva in izpolnjenosti.

Srečno 2016!
Marijan Hertiš, direktor
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Leto 2015 na domačem trgu

Med ostalimi novimi programi naj omenim še našo ponudbo
sistemske talne plošče OPTIMA.
Na področju mešalnih setov smo v naš prodajni nabor vključili
nov razdelilec za mešalne sete OPTIMA in elektronsko obtočno
črpalko OPTIMA, ki zadostuje zahtevam evropske direktive ErP.
Portal B2B smo pripeljali do zaključne faze testiranja. Ker ste
naši kupci v jesenskem času najbolj obremenjeni, smo
predstavitev delovanja portala prestavili na bolj miren
spomladanski čas. V tem obdobju vam bomo bolj podrobno
predstavili vse prednosti, ki vam jih portal B2B omogoča na
področju učinkovitosti, hitrosti pri izdelavi ponudb in naročanju
blagu. Prav tako boste na portalu lahko v realnem času preverjali
ali imamo želeno blago na zalogi, kakšna je njegova aktualna
cena in kakšni so vaši dogovorjeni pogoji.

Miran Kvas, vodja komerciale domači trg

Pogoji poslovanja so bili na slovenskem trgu v letu 2015
podobni kot v letu 2014. Še vedno se zmanjšuje povpraševanje
po ogrevalnih napravah na lesno biomaso in solarno ogrevanje,
kar je predvsem posledica korekcije cen energentov.
Že nekaj let zaporedoma pri prodaji beležimo pozitivne trende
pri povpraševanju po toplotnih črpalkah, kar nakazuje, kam bo
tudi v prihodnosti usmerjena pozornost kupcev, proizvajalcev
in distributerjev na slovenskem trgu in tudi širše.
Tudi v letu 2015 smo intenzivno izvajali prodajno strategijo, ki
temelji na širitvi prodajnega asortimana, izboljšavi poslovnih
procesov, z aktivnim izvajanjem strokovnega svetovanja in z
informiranjem kupcev na področju varčnih ogrevalnih sistemov.
Po vzoru gospodinjskih aparatov, pnevmatik in sijalk, so se s 26.
septembrom 2015 pričele z energijskimi nalepkami označevati
tudi ogrevalne naprave in sistemi za ogrevanje prostorov.
Strategija pri definiranju programov, ki jih v Seltronu ponujamo
našim strankam, temelji na produktih, ki dosegajo visoko
energijsko varčnost in udobje bivanja. Lastna blagovna znamka
OPTIMA zajema različne varčne komponente ogrevalnega
sistema, pri tem naj izpostavimo toplotno črpalko za sanitarno
vodo OPTIMA SAN, ki po novih energijskih nalepkah dosega naj
višjo oznako A.

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali s širitvijo prodajnega nabora
pod lastno blagovno znamko Seltron OPTIMA. Proizvodi
pod lastno blagovno znamko predstavljajo skrbno izbrane
naprave, ki so rezultat sodelovanja tujih proizvajalcev z našimi
strokovnjaki in tako nadgrajujemo sodobne trende na področju
varčnega ogrevanja. Nekatere novosti vam bomo predstavili že
v pomladnih mesecih oziroma v Celju na sejmu Energetika 2016.
V prihodnih letih načrtujemo tudi širitev prodaje proizvodov
OPTIMA blagovne znamke na sosednje države v regiji. Prvi odzivi
kupcev so zelo spodbudni in nas navdajajo z optimizmom.
Ker pa se zavedamo, da za dosego zastavljenih ciljev ne
zadostujejo le odlični prodajni asortima in učinkovite logistične
storitve, temveč so še vedno največji dejavnik ljudje, oziroma
strokovno prodajno osebje, načrtujemo tudi okrepitev
prodajnega tima, predvsem s komercialisti na terenu.
Naj zaključim z željo po dobrem poslovnem in osebnem
sodelovanju tudi v prihajajočem letu 2016.
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Veliko podjetij, ki nas je obiskalo, se je zanimalo za naš že
obstoječ nabor izdelkov in dosežke na področju razvoja.
Kot novosti smo jim predstavili takrat še prototip nove sobne
enote RCD, nov motorni pogon AVE in regulatorje ogrevanja
AHC. Poleg tega smo posebej za sejem ISH 2015 pripravili
določene izboljšave naših obstoječih proizvodov. Eni izmed
prvih proizvajalcev smo na sejmu predstavili tudi platformo za
oddaljeno upravljanje ogrevanja SeltronHome in s tem poželi
veliko zanimanje in pritegnili pozornost tako poslovne kot
strokovne javnosti. S tem smo pokazali, da vizija našega razvoja
sledi in nadgrajuje sodobne trende tudi na tem področju.
S tem smo še dodatno pripomogli h krepitvi in prepoznavnosti
blagovne znamke »Seltron« na evropskem tržišču.

Boštjan Gerlič, vodja prodaje za tuja tržišča

Kljub težkemu letu, ki zaznamuje tudi svetovno gospodarstvo,
smo z našim nastopom na tujih trgih izredno zadovoljni.
V evropskem prostoru postaja Seltron prepoznavna in
konkurenčna blagovna znamka. Naši poslovni dogovori pa
segajo na področje najbolj renomiranih proizvajalcev ogrevalne
tehnike.
Za krepitev prepoznavnosti blagovne znamke smo se tudi letos
udeležili največjega strokovnega sejma za področje ogrevanja
ISH v Frankfurtu. Na tem sejmu svoje novosti predstavijo vsi
renomirani evropski proizvajalci in predstavlja prerez trenutnih
gibanj in trendov.

Od prodajnih dosežkov naj posebej omenim, da smo v tem
letu postali dobavitelj podjetju Meibes, ki je eden izmed
največjih proizvajalcev hitromontažnih ogrevalnih setov
nasploh. Počasi, a vztrajno beležimo tudi rast prodaje na
ruskem trgu. Tako kot preteklo leto, smo tudi letos povečali
prodajo na vzhodnoevropskih trgih in sicer v Poljski, Češki in
Slovaški. Naboru držav, v katere širimo našo prodajo, se je
letos pridružil tudi Ciper. Posebej smo ponosni, da bomo
poslovno leto 2015 v izvoznem oddelku, v primerjavi z
lanskim letom, zaključili z 20 % rastjo prodaje.
Kljub temu, da tudi za prihodnje leto analitiki še vedno
napovedujejo zaostrene pogoje poslovanja, načrtujemo
podobno oziroma nekoliko višjo rast prodaje, kot je bila
dosežena v preteklem letu. Optimistično planiranje poslovnih
rezultatov temelji tudi na ciljih razvoja, glede nadgradnje
prodajnega programa z nekaj izjemno sodobnimi in
vrhunskimi novimi produkti ter planiranjem celovite
nadgradnje in posodobitve več izdelkov obstoječega
programa.
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Dosežki na področju razvoja

Novosti pri motornih pogonih PROMIX® AVC

Motorni pogon s krogelnim ventilom

Edi Krivec, vodja razvoja

Nadpovprečna zmogljivost, inovativnost in brezkompromisna
kakovost izdelkov, so lastnosti, ki jih kupci pričakujejo od
izdelkov Seltron. Tega se vsi dobro zavedamo in nenehno
strmimo k temu, da naši izdelki nudijo več. Ta pričakovanja in
zaveze so bile tudi glavno vodilo za razvojni oddelek Seltron-a
v letu 2015.

Pri motornih pogonih smo posodobili modulacijske oz. servo
pogone AVC..Y, izboljšana je tudi odpornost za delovanje v
industrijskem okolju. Za celotno paleto pogonov AVC smo
dodali pribore za krogelne ventile po sistemu ISO 5211. Pribor
za krogelne ventile je na voljo za prirobnice F03, F04 in F05 ter
osi 9 in 11 mm. Na voljo so tudi seti pogonov z dva ali tri potnimi
krogelnimi ventili.

Novi merilni laboratorij in testni poligon za
sistematično testiranje Seltron proizvodov

PROMATIC® AHC in ACC bosta odslej imela
grafični displej

NOVO! Regulator ACC in AHC
Laboratorij za testiranje izdelkov

Trenutno v razvoju izvajamo posodobitev kompaktnih
vremensko vodenih regulatorjev ogrevanja AHC in regulatorjev
konstantne temperature ACC. Le ti bodo dobili uporabniški
vmesnik, kot ga imajo že uveljavljeni regulatorji ogrevanja
Seltron. To pomeni, da bosta regulatorja ACC in AHC odslej
imela grafični displej, standardno postavitev petih tipk za
nastavljanje in večjezični uporabniški vmesnik. Izboljšano bo
tudi priključevanje temperaturnih tipal, ki bo izvedeno s
konektorji.
Regulatorji AHC bodo omogočali priključitev do treh
temperaturnih tipal, digitalne sobne enote in bodo imeli
možnost širitve na več ogrevalnih krogov s pomočjo bus
povezave.
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Prav tako smo posodobili postopke testiranja večine Seltron
proizvodov. Za vsako družino izdelkov smo razvili testno orodje,
ki samodejno kalibrira in testira regulator. Komponente izdelka
se pred in po končani sestavi sistematično preverijo. Prav tako
za vsak posamezen izdelek s pomočjo namenske programske
opreme beležimo testne rezultate in postopek sestave izdelka.
Za potrebe testiranja izdelkov v fazi razvoja in za dodatna
testiranja smo opremili poseben merilni laboratorij. Le ta je
opremljen z opremo za preizkušanje po standardih, ki jih
zahtevajo direktive EU za pridobitev certifikata CE.
To so predvsem meritve imunosti izdelka na zunanje
elektromagnetne motnje (EMC) in varnostne zahteve za

2016
naprave, ki se priključujejo na električno omrežje (LVD).
Druga merilna oprema nam omogoča tudi preizkuse
pospešenega staranja izdelka, preverjanje odpornost na UV
žarke, preverjanje odpornost izdelka na posebne klimatske
razmere, kot sta visoka vlaga, mraz, vročina in vodotesnost.
Izdelali pa smo še tesni poligon za preizkušanje različnih
hidravličnih shem in primerov delovanja, kar nam olajša
razvoj in izboljšave regulacijskih algoritmov.

Številne zmogljivosti in sodoben dizajn
Velik del leta 2015 smo se angažirali tudi na dokončanju
razvoja nove sobne enote RCD za vremensko vodene
regulatorje ogrevanja. Pri oblikovanju izgleda sobne enote
smo sodelovali s podjetjem Gorenje dizajn studio, ki je sobni
enoti dalo prepoznaven in sodoben videz. Tako smo sodobno
tehnično zasnovo, univerzalnost in enostavno uporabo
nadgradili še s sodobnim videzom. Za najbolj zahtevne kupce
bo na voljo sobna enota RCD2 Premium, ki poleg sobne
temperature, zračne vlage, zračnega tlaka in osvetljenosti
meri tudi kakovost zraka v prostoru in opozarja na potrebo
po prezračevanju. Senzor kakovosti zraka meri prisotnost
življenjsko nevarnega ogljikovega monoksida (CO), in druge
organske primesi (razna topila in vonjave), ki se izmerijo kot
ekvivalent skupne CO2 onesnaženosti zraka.
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Novosti pri regulatorjih PROMATIC® KUD za kotle
na trdo kurivo in pelete
Regulatorjem KUD za kotle na trdo kurivo in pelete smo dodali
dve novi shemi s preklopom dodatnega toplotnega vira.
Prav tako smo dodali številne varnostne in uporabniške
funkcije. Najbolj pomembne varnostne funkcije so samodejni
test vhodov in izhodov regulatorja ter samodejna zaznava
napačno priključenih tipal, okvare ventilatorja dimnih plinov
ali tlačnega stikala. Za izboljšanje kakovosti delovanja kotla z
različnimi peleti smo dodali možnost nastavitve vrste peletov
in samodejno prilagoditev kotla na izbrane pelete.

Končno smo jo dočakali!

Posodobitev vremensko vodenih regulatorjev
Vremensko vodeni regulatorji ogrevanja so posodobljeni z
algoritmom za kompenzacijo vpliva prehoda toplote stavbe
na točnost izmerjene zunanje temperature. Na ta način smo
izboljšali natančnost prikaza izmerjene zunanje temperature.
Kompenzacija vpliva stavbe se nastavi z dodatnim
parametrom P6.10.

ErP direktiva
Po uveljavitvi tako imenovane ErP direktive, ki zahteva
obvezno rabo elektronskih oziroma varčnih obtočnih črpalk,
je bilo potrebno ustrezno spremeniti tip krmilnih relejev.
Pri solarnih regulatorjih pa smo dodali še možnost regulacije
jakosti delovanja elektronskih črpalk, izboljšali smo merjenje
energije in način delovanja pri sistemih z več hranilniki.

Regulator BXD30 za pirolizni kotel WVterm
Za podjetje WVterm smo razvili regulator BXD30, ki je
namenjen regulaciji piroliznih kotlov s primarno in
sekundarno loputo za zrak in lambda sondo.
Na testiranjih v neodvisnem laboratoriju sta se kotel in
regulator uvrstila na sam vrh evropskih proizvajalcev kotlov
na pirolizo.

Jože Hertiš, tehnični direktor

Ne zimo, ta pride vsako leto. Novo sobno enoto RCD2, če se ob
tako pomembnem dogodku malo pošalimo na svoj račun.
Sedaj je pred nami, v sodobnem dizajnu v bel ali črni barvni
različici, z elegantnimi tipkami in velikim osvetljenim
displejem. Nove sobne enote RCD2 nadomeščajo in
nadgrajujejo svoje predhodnice DD2 in DD2+. in jih je mogoče
priključiti na vse aktualne Seltron regulatorje. Pri prehodu na
novo sobno enoto RDC2 je potrebna nadgradnja programa
samega regulatorja, saj vsebuje kar nekaj novosti, ki jih
obstoječe sobne enote niso poznale.
Tako RCD2 ni samo naprava za nastavitev ogrevanja, za prikaz
in nastavitev želenih temperatur, ampak je tudi naprava,
ki poleg sobne temperature meri še parametre bivalnega
okolja. To so relativna zračna vlaga, zračni tlak in osvetljenost
prostora. Pomladi 2016 bo na voljo še izvedba premium, ki
bo imela še dodatno tipalo za merjenje kakovosti zraka. Na ta
način bomo dobili napravo za celovito spremljanje in nadzor
mikro klime v bivalnem okolju. Te lastnosti sobno enoto RCD2
premium uvrščajo med vodilne tovrstne naprave na trgu.

7

Novice

SREČNO NOVO LETO

2016

Od novosti naj izpostavim tiste, ki so pomembne za lažjo
nastavitev pri priklopu in zagonu. Sobna enota samodejno
pridobi naslov od regulatorja in deluje na tiste ogrevalne kroge,
ki jih določimo z nastavitvijo na regulatorju, zato nastavitve
preko kodirnih stikal niso več potrebne. Prav tako lahko
določimo, da ena sobna enota vpliva na dva ogrevalna kroga ali
da dve sobni enoti vplivata na en ogrevalni krog in podobno.
Sobna enota RCD2 je tudi popolnoma kompatibilna z vsemi
funkcionalnostmi aplikacij SeltronHome za daljinski dostop in
upravljanje s pomočjo mobilnih naprav.

Novosti v proizvodnji

Aleksander Nerat, vodja proizvodnje

NOVO! Sobna enota RCD

Kot smo že povedali, smo se v jubilejnem letu lotili še
zahtevnega in obsežnega projekta prenove in posodobitve
celostne grafične podobe blagovne znamke Seltron. Tako je
naključje hotelo, da je sobna enota RCD2 prvi izdelek, ki bo
označen s prenovljenim logotipom Seltron. Do aprila 2016, ko
bo tudi uradna predstavitev in promocija prenovljene celostne
in grafične podobe Seltron, bo posodobitev pripravljena za
večino proizvodnega programa Seltron. RCD2 pa ima še eno
pomembno poslanstvo. Prav enaka platforma bo v bližnji
prihodnosti nadgrajena še v sodobne sobne termostate.
Termostati bodo lahko povezani žično ali brezžično, omogočali
bodo Wi-Fi povezavo z internetom in s tem oddaljeno
upravljanje z mobilnimi napravami. Popolnoma bodo združljivi
s platformo SeltronHome in bodo logična nadgradnja
vremensko vodenih regulacij ogrevanja Seltron s prostorsko
oziroma consko regulacijo sobne temperature.
Ob tem dogodku želim izpostaviti in pohvaliti naše prizadevne,
neumorne in ambiciozne razvojnike, ki so najbolj zaslužni
za ta in mnoge druge projekte, ki smo jih izvajali ali uspešno
dokončali v tem letu. Vam, spoštovani monterji, serviserji,
trgovci in projektanti pa želim obilo zadovoljstva in uspeha pri
vgradnji novih naprav in pridobivanju novih kupcev.
Želim, da ob pomoči RCD2 najmanj izpolnimo vsa vaša
pričakovanja, da bodo vaše rešitve ogrevanja varčne, udobne in
boste nanje upravičeno ponosni.
Prva serija RCD2 bo na prodajnih policah še letos,
formalno pa pričnemo s prodajo RCD2 na prvi delovni dan
2016.
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S povečanjem prodaje je bila tudi proizvodnja v preteklem
letu postavljena pred nove izzive, tako glede povečanja števila
proizvedenih izdelkov, kot tudi glede zagotavljanja zahtevane
visoke ravni kakovosti.
Za doseganje vitke in odzivne proizvodnje smo tako kot prejšnja
leta tudi letos izvedli številne izboljšave v proizvodnih procesih.
Dodatno smo opremili in povečali število delovnih postaj, s
čemer izvajamo projekt povečevanja kapacitet. Dodatna oprema
in avtomatizacija, ki smo jo izvedli v prejšnjem letu, je v tem letu
že pripomogla k povečanju produktivnosti in kakovosti izdelkov.

Veliko truda in energije smo vložili v izboljšave informacijske
infrastrukture, ki nam omogoča sprotno spremljanje poteka
dela v proizvodnji, beleženje vseh postopkov testiranja
in spremljanja materialnih tokov. Vse to nam omogoča
spremljanje produktivnosti, pogled v kakovost dela ter
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zaznavanje ozkih grl. Vendar z doseženim ne moremo biti
zadovoljni. Z povečanjem proizvodnje smo zasledili tudi
nekaj ozkih grl in šibkosti pri načrtovanju in optimiranju
zalog. Določene rezerve so se pokazale tudi pri učinkovitosti
delovnih procesov. Za leto 2016 smo si zadali poseben izziv,
da šibke točke s korektivnimi ukrepi odpravimo in odstranimo
ovire pri doseganju zastavljenih ciljev. Zato v naslednjem letu
uvajamo povsem novo specializirano programsko orodje za
načrtovanje in planiranje proizvodnje, ki nam bo omogočalo
še bolj kakovosten nadzor nad samim proizvodnim procesom
in obvladovanjem zalog. Naš cilj po zaključeni implementaciji
je celovito obvladovanje proizvodnje, 100 % doseganje
dogovorjenih dobavnih rokov in maksimalna raven kakovosti
proizvedenih izdelkov.
Leto 2015 je bilo v marsičem rekordno. Posebej naj
izpostavim, da smo prvič v zgodovino podjetja izdelali več
kot 60.000 motornih pogonov. Poleg tega beležimo tudi
občutno rast proizvodnje in prodaje na ostalih produktih.
Predvidevanja za leto 2016 so optimistična, zastavljeni cilji
visoki, a ne nedosegljivi. Skupaj s celotno ekipo proizvodnje
ne dvomimo, da lahko te cilje tudi uresničimo.

IT - informacijska tehnologija

Novice

SREČNO NOVO LETO

Naj omenim nekaj naših skupnih dosežkov:
 Nadaljevali smo s stalnimi izboljšavami in optimizacijami
internih procesov podjetja v skladu s politiko ISO 9001
standarda kakovosti. Procesom smo nastavili kazalnike, ki jih
spremljamo v realnem času. Splošno strategijo podjetja smo
tako pretvorili v merljive cilje.
 Narejena je bila prva faza prenove spletne strani Seltron
proizvodnje na naslovu www.seltron.eu.

 Na novo smo zasnovali celotno strategijo spletnih portalov
in začeli s prestrukturiranjem ter prenovo. Osnovno vodilo
je bilo prepoznavnost SELTRON-a kot blagovne znamke in
približevanje kupcem v skladu s strategijo podjetja,
sodobnimi trendi in tehnologijami.
 Z namenom zagotavljanja večje odzivnosti, varnosti in
zanesljivosti smo v celoti prenovili WiFi in UTP mrežno
infrastrukturo v podjetju.
 V skladu s strateškim planom in usmeritvijo podjetja
smo nadaljevali s prenovo strežniške infrastrukture in
dopolnjevanjem strojne in programske opreme na delovnih
mestih zaposlenih.
 Uspešno smo zaključili tudi prenovo stacionarne telefonije,
ki je sedaj prijaznejša do kupcev in ostalih uporabnikov in še
globlje integrirana z našim IT oziroma CRM sistemom.

Sebastijan Glazer, vodja informatike

Kot podporna služba našega podjetja za informacijsko
tehnologijo smo skupaj z vsemi zaposlenimi, ki so sodelovali
v letošnjih projektih, dosegli zastavljene cilje in s tem ustvarili
dodatne konkurenčne prednosti in dodano vrednost podjetja.

9

Novice

SREČNO NOVO LETO

2016

Kako zmanjšati strošek za
ogrevanje sanitarne vode?

deluje intervalno. Z nastavitvijo parametra P4.8 določimo
čas delovanja črpalke in z nastavitvijo parametra P4.9, čas
mirovanja obtočne črpalke. Čas delovanja mora biti izbran
tako, da zagotovi, da topla voda napravi en obhod in se
vrne do povratnega ali cirkulacijskega priključka.
Čas pavze naj bo čim daljši oziroma takšen, da se voda še
ne ohladi pod spodnjo mejo za uporabo.
Na ta način smo zagotovili, da ima uporabnik takojšni
dostop do tople vode, cirkulacija pa deluje le toliko kot je
to nujno potrebno.
Tovarniška nastavitev je, da je časovni program za
delovanje cirkulacije enak kot je časovni program za
ogrevanje sanitarne vode, lahko pa za delovanje cirkulacije
izberemo samostojen časovni program. To nastavitev
izvedemo s parametrom P4.7.

Stroški ogrevanja stanovanjskih hiš se zaradi kakovostne
gradnje in energetske obnove objektov zmanjšujejo.
Tukaj smo v preteklih letih naredili velik korak naprej.
Kar nekaj možnosti za prihranke pa nam ostaja pri pripravi
tople sanitarne vode.

Kje nastajajo izgube pri pripravi tople sanitarne
vode?
Če se osredotočimo samo na
izgube pri odvzemu tople vode
iz grelnika, največje toplotne
izgube nastajajo na cevovodih in
distribuciji tople sanitarne vode
do uporabnika oziroma sanitarne
armature. Zato je smiselno
posebno pozornost posvetiti
namestitvi kakovostne izolacije
cevi in zmanjšati izgube zaradi
cirkulacije tople vode.

Kje nastajajo izgube ob slabo izvedeni cirkulaciji
sanitarne vode?
Nekontrolirano delovanje cirkulacije sanitarne vode povzroča,
da črpalka do sanitarnih armatur neprestano pošilja toplo
vodo, ne glede na to ali jo uporabnik potrebuje ali ne. S tem
se povečajo toplotne izgube, ki nastanejo na ceveh, ob enem
pa po nepotrebnem porabljamo električno energijo za pogon
črpalk.
Na ta način tudi neprestano mešamo različno segreto vodo v
grelniku, zato je potrebno vodo pogosto dogrevati, čeprav je
uporabnik ni trošil.
Ker izolacije cevnega sistema kasneje skoraj ni mogoče
bistveno izboljšati, je edina možnost, da ohranimo udobje in
zadržimo ekonomičnost delovanja, da optimiramo delovanje
cirkulacijske črpalke.

Nasveti za izvedbo in nastavitev varčnega
delovanja cirkulacije sanitarne vode
Regulatorji ogrevanja PROMATIC® WDC imajo poleg številnih
funkcij za ogrevanje prostorov in zaščito ogrevalnega sistema,
tudi dovršen sistem delovanja za varčno delovanje cirkulacije
tople sanitarne vode.

2.

V primeru, da pogosto potrebujemo toplo sanitarno vodo
tudi izven časovnega programa, si lahko pomagamo z
dodatnim temperaturnim tipalom ali stikalom pretoka
vode. Na ta način lahko kadarkoli aktiviramo enkratni
zagon cirkulacijske črpalke izven nastavljenega časovnega
programa.

3.

Če uporabimo temperaturno tipalo, ga priključimo na
prosti vhod T1 ali T8. Pri tem moramo izvesti nastavitev
parametra S1.4=6, če tipalo priključimo na prosti vhod T1
ali S1.5=7, če tipalo priključimo na prosti vhod T8.
Tipalo namestimo na izstopno cev tople vode iz grelnika.
Sedaj je potrebno samo za krajši čas odpreti katero od
sanitarnih armatur za toplo vodo. To povzroči hiter porast
temperature na izstopni cevi, kar regulator zazna in aktivira
delovanje obtočne črpalke. Čas delovanja črpalke je
določen z nastavitvijo parametra P4.8.

4.

Če uporabimo stikalo pretoka vode, ga prav tako
priključimo na prosti vhod T1 ali T8. Pri tem moramo izvesti
nastavitev parametra S1.4=7, če stikalo pretoka priključimo
na prosti vhod T1 ali S1.5=8, če stikalo pretoka priključimo
na prosti vhod T8. Stikalo pretoka vgradimo v izstopno cev
tople vode iz grelnika.
Podobno kot v prejšnjem primeru, delovanje cirkulacije
sprožimo s kratkotrajnim odprtjem katere od sanitarnih
armatur za toplo vodo. Čas delovanja črpalke je določen
z nastavitvijo parametra P4.8.

Opomba
1.
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Delovanje cirkulacije sanitarne vode je najprej določeno
oziroma omejeno s časovnim programom P1 ali P2 za
sanitarno vodo. Znotraj časovnega programa pa črpalka

Dokler po prenehanju delovanja cirkulacijske črpalke ne poteče
čas mirovanja črpalke (parameter P4.9), črpalke ni mogoče
ponovno aktivirati s stikalom pretoka ali temperaturnim

2016
tipalom. Prav tako proženje s tipalom ali stikalom pretoka ni
mogoče znotraj časovnega programa za cirkulacijo sanitarne
vode.

Primer izvedbe cirkulacije sanitarne vode pri grelnikih s
priključkom za cirkulacijo - vezalna shema # 409
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Zalogovnik toplote z učinkovitim
sistemom razslojevanja
Sodobno izvedeni ogrevalni sistemi temeljijo na tem, da
kotli in drugi generatorji toplote čim več časa delujejo pri
nazivni obremenitvi. S tem se dosega varčnost delovanja
sistema ogrevanja in njegova dolga življenjska doba.
Ogrevalni sistemi morajo biti dimenzioniran tako, da
zagotavljajo dovolj energije v vseh vremenskih pogojih.
V določenem obdobju je energije, ki jo proizvede kotel,
solarni sistem ali toplotna črpalka, več kot je potrebno.
Poskrbeti moramo, da odvečno energijo varčno shranimo.
V ta namen v sisteme ogrevanja vgrajujemo zalogovnike
toplote, ki zagotavljajo okolju bolj prijazno, predvsem pa
gospodarnejšo ravnanje z energijo. Zalogovniki so različni
tako po volumnu kot po konstrukciji. Zavedati se moramo,
da niso univerzalna naprave, zato je potrebno izbrati
primernega glede na zahteve ogrevalnega sistema.
Klasičen zalogovnik brez učinkovitega sistema razslojevanja,
dosega pri enaki količini vložene toplotne energije nižjo
temperaturo ogrevalne vode. Segrete vode v zgornji odvzemni coni je manj. Tak zalogovnik moramo večkrat
dogrevati.

Primer izvedbe cirkulacije sanitarne vode pri grelnikih s
priključkom za cirkulacijo - vezalna shema # 416
(enak princip uporabimo, če grelnik sanitarne vode nima
priključka za cirkulacijo).

V zalogovnikih OPTIMA se povratna voda iz sistema
vrača po posebnem sistemu razslojevanja. Voda priteka
v tisto temperaturno cono hranilnika, ki ji glede na
njeno ogretost najbolj ustreza. Pri zagonu ogrevanja in
polnjenju zalogovnika se preprečuje mešanje hladne
vode iz dna zalogovnika s povratno vodo iz ogrevalnega
sistema. Zalogovniki OPTIMA z učinkovitim razslojevanjem
zagotavljajo maksimalno ohranjanje začetne temperature
v zgornji coni zalogovnika in razslojeno zbiranje povratne
vode v spodnji coni zalogovnika. Na ta način zagotavljamo
učinkovito ogrevanje prostorov ali sanitarne vode.
Z vgradnjo zalogovnika OPTIMA v ogrevalni sistem bomo
lahko s proizvedeno toplotno energijo ravnali varčno,
omogočili optimalno delovanje generatorjev toplote in tako
znižali stroške ogrevanja.
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Kako hitro ogreti prostore?
Rešitev je aktiviranje "BOOST" funkcije

»BOOST« funkcijo aktiviramo in nastavimo jakost delovanja s
parametroma P2.3, čas delovanja pa s parametrom P2.4.
Enako nastavimo s parametri P3.3 in P3.4 »BOOST« delovanje
za drugi ogrevalni krog.
V večini primerov zadostuje dvig želene temperature za 3 °C
in časovni interval delovanja 60 minut.
Če imamo objekt s slabo toplotno izolacijo, je potrebno
nastaviti višjo korekcijo sobne temperature, pri boljši izolaciji
pa zadošča manjša nastavitev.
Čas trajanja povečamo pri objektih z večjim časovnim
zamikom, npr. pri talnem ogrevanju.
Pri tem regulator poveča nastavitev želene sobne temperature
za 100 % nastavljene vrednosti samo, če je bil interval nočne
temperature daljši od 10 ur. Če je interval krajši, se velikost
povečanja sobne temperature sorazmerno manjša do 10 %, ki
jih doseže pri 1 h intervala nočne temperature. Če je interval
nočne temperature manj kot 1 h se »BOOST« funkcija ne
aktivira.

Kadar pri vremensko vodenih regulatorjih ogrevanja, npr.
PROMATIC® CMP, WDC, WXD, KXD… iz kakršnega koli razloga
ne uporabljamo oziroma nimamo priključenega sobnega
tipala ali sobne enote, nastaja odstopanje sobne temperature
pri preklopu časovnega intervala iz nočne na dnevno sobno
temperaturo.
Regulator preprosto nima informacije, da so se prostori v
času zmanjšanega - nočnega ogrevanja ohladili in bi jih
bilo potrebno nekaj časa ogrevati z višjo temperaturo, kot
jo zahteva izbrana ogrevalna krivulja in trenutna zunanja
temperatura. To težavo lahko precej omilimo ali povsem
odpravimo s pomočjo posebne »BOOST« funkcije, ki je vgrajena
v vse Seltron vremensko vodene regulatorje. S pomočjo te
funkcije zelo skrajšamo čas, v katerem dosežemo želeno sobno
temperaturo in za to ni potrebno spreminjati nastavitev želene
sobne temperature ali ogrevalne krivulje, kar ima za posledico
neželeno povečanje sobne temperature proti koncu intervala
dnevne sobne temperature.

Grafični prikaz delovanja "BOOST" funkcije.
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Opisan način delovanja
nam daje še eno možnost
za fino nastavitev delovanja
vremensko vodenih
regulatorjev ogrevanja
Seltron.
Zaradi akumulacije in
dodatnih virov toplote,
je sobna temperatura v
večernih urah praviloma
nekoliko višja kot je želena
sobna temperatura.
Kadar imamo vgrajeno sobno tipalo, le to izvaja korekcijo
temperature dvižnega voda in skrbi, da sobna temperatura le
minimalno odstopa od želene nastavitve.
V primeru, ko sobnega tipala nimamo, lahko podoben učinek
dosežemo s spremembo časovnega programa.
To naredimo tako, da v časovni program v večernem času
vrinemo en ali dva krajša intervala ogrevanja z nočno
temperaturo. Na ta način dosežemo želeno zmanjšanje sobne
temperature. Pazimo, da je interval nočne temperature manjši
od 60 minut. V nasprotnem primeru bi se aktivirala »BOOST«
funkcija za kompenzacijo znižanja sobne temperature in ne bi
bilo želenega učinka. »BOOST« funkcijo lahko aktiviramo tudi
kadar imamo priključeno sobno tipalo ali sobno enoto.
To pride še posebej prav takrat, ko moramo vpliv korekcije
sobnega tipala zmanjšati ali ga celo povsem izklopiti.

Novice
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Rešitev za popoln preklop med
viri ogrevanja
Zaradi zviševanja cen energentov,
predvsem kurilnega olja, se vse
večje število gospodinjstev odloča
o spremembi kurilne naprave
oziroma vira energije za ogrevanje
stanovanjskih objektov.
Zadnja leta so tako toplotne črpalke
postale ena izmed alternativ za
kotle na kurilno olje. Pogosto, če
ni omejitve glede razpoložljivega
prostora, se stranke odločajo, da
obstoječi kotel ostane kot dopolnilni
vir ogrevanja v primeru nizkih zunanjih temperatur in kot
rezervno ogrevanje. V takšnem primeru je potrebno vgraditi
preklopni ventil, ki zagotavlja preklop med viri energije (npr.
kotel na olje / toplotna črpalka), v času, ko toplotna črpalka ne
zagotavlja dovolj moči glede na potrebe po ogrevanju.
Na trgu se pojavlja več vrst preklopnih ventilov s pogonom,
ki zaradi same konstrukcije ventila omejujejo pretok in ne
zagotavljajo 100 % tesnjenja, kar v praksi pomeni dodatne
toplotne izgube in morebitne težave s pretoki.

S ciljem odprave omenjenih težav smo v Seltronu
sestavili preklopni ventil z motornim pogonom
PROMIX®, katerega prednosti so:
 100 % tesnjenje,
 minimalna izguba tlaka oz. zmanjšanje pretoka,
 primeren je za uporabo v ogrevalnem sistemu kot tudi v
sistemih za pripravo tople sanitarne vode,
 ima indikator smeri vrtenja,
 prikazuje položaj ventila,
 ima vgrajeno permanentno sklopko za ročno delovanje,
 v primeru blokade ventila se motorni pogon ne poškoduje.

Uporabimo ga lahko za preklop:
 med ogrevanjem sanitarne vode in ogrevanjem objekta,
 med različnimi tipi kotlov oziroma ogrevalnih naprav,
 med zalogovnikom in izbranim toplovodnim kotlom
(olje, plin),
 med kotlom in solarnim sistemom,
 med toplotno črpalko in toplovodnim kotlom,
 med različnimi polji solarnih sistemov (vzhod/zahod),
 med dvema izmenjevalcema,
 med oskrbo vode z deževnico ali vodovodnim sistemom.

Elektronska obtočna črpalka
OPTIMA OEP

NOVO

Obtočna črpalka OPTIMA OEP je namenjena za uporabo v
solarnih, ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Zmogljivosti
 Elektronska obtočna črpalka OPTIMA OEP ima funkcijo
avtomatskega prilagajanja moči črpalke glede na
spremembe pretoka v sistemu.
 Črpalka ima možnost 8 različnih prednastavljenih
prilagoditev delovanja za različne ogrevalne sisteme.
 OPTIMA OEP dosega visok indeks učinkovitosti EEI < 0,20
in s tem že danes izpolnjuje zahteve učinkovitosti, ki bodo
po direktivi EU veljavni šele leta 2017.
 Na prikazovalniku črpalke lahko uporabnik odčita podatek
o trenutni porabi električne energije.
 Elektronska črpalka OPTIMA OEP ima priložen pribor za
montažo.

Tehnični podatki
Obtočna črpalka OPTIMA

ENOTA

VREDNOST

Električni priključek

V / Hz

230 / 50

Max. poraba energije

W

45

Max. pretok obtočne črpalke

l/h

3200

Max. višina črpanja

m

6

Max. tlak

bar

10

Max. temperatura medija

°C

110

mm

180

Vgradna razdalja
Priključek previjal

Rp1
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Kotlovni razdelilci OPTIMA OKR

Hidravlična kretnica OPTIMA OHK

NOVO

NOVO

Kotlovni razdelilec OPTIMA OKR se uporablja za hitro in
enostavno izvedbo razvoda večjih ogrevalnih vej.
Kotlovni razdelilci so dimenzionirani za maksimalni pretok
do 3000 l/h.

Hidravlična kretnica OPTIMA OHK se praviloma uporablja v
kombinaciji s kotlovnim razdelilcem v ogrevalnih sistemih, kjer
je potrebno zagotoviti nemoteno primarno cirkulacijo ogrevne
vode.
Optimirana konstrukcija kretnice omogoča maksimalni pretok
do 3.000 l/h.

Zmogljivosti
 Kotlovni razdelilci OPTIMA OKR so neposredno združljivi z
mešalnimi in direktnimi hitromontažnimi seti OPTIMA.
 Kotlovni razdelilec je toplotno izoliran s sestavljivo izolacijo
iz ekspandiranega polistirena.
 Za zagotavljanje kakovosti je kotlovni razdelilec OPTIMA
OKR varjen po posebni tehnologiji.
 Razdelilec ima pripravljene priključke za direktno povezavo
s hidravlično kretnico.
 Snemljiva izolacija in priložen set nosilcev v obliki črke L
olajša montažo razdelilca na steno.

Kotlovni razdelilec OPTIMA

 Tehnika varjenja v komori zagotavlja natančno in estetsko
izdelavo.
 Pripravljena priključka za direktno povezavo s kotlovnim
razdelilcem.
 Snemljiva izolacija izredno olajša montažo.

Enota

OKR 2

OKR 3

OKR 4

OKR 5

OKR 6

OHK 70

Maksimalni pretok

l/h

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Maksimalni delovni tlak

bar

4

4

4

4

4

4

C

110

110

110

110

110

110

mm

125

125

125

125

125

125/250

2

3

4

5

6

-

R1

R1

R1

R1

R1

-

70

70

70

70

70

70

Priklop za kotlovni razdelilec

-

-

-

-

-

Rp 6/4

Priklop za cevni sistem

-

-

-

-

-

R1

R 6/4

R 6/4

R 6/4

R 6/4

R 6/4

-

Maksimalna delovna temperatura
Razdalja med priključki

°

Število priklopov za hitromontažne sete
Priklop za hitromontažne sete
Za kurilne naprave do moči

kW

Priklop za kretnico
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Širina razdelilca (kretnice)

mm

550

800

1050

1300

1550

420

Širina nastavkov za nosilec

mm

375

625

625

875

1125

-

Višina razdelilca

mm

170

170

170

170

170

170

Globina razdelilca

mm

110

110

110

110

110

110
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Talna Tacker plošča
OPTIMA TTPO 30

Toplotna črpalka zrak/voda
DAIKIN Altherma LT

NOVO

NOVO

Talna Tacker plošča OPTIMA se uporablja za sisteme talnega
ogrevanja. Plošča je izdelana iz ekspandiranega polistirena
in mrežaste folije. Mrežasta folija ima funkcijo preprečevanja
izpada pritrdilnih sponk iz plošče kot tudi vpijanja vlage.
Toplota se neposredno usmerja v prostor.

Altherma LT je odlična rešitev za novogradnje in adaptacije.
Zaradi svoje kompaktne zasnove jo je mogoče izredno
enostavno in hitro namestiti.
Sistem »VSE-V-ENEM«, v zunanji enoti združuje vse ključne
hidravlične elemente, kar pomeni, da ni potrebna ločena
montaža raztezne posode, črpalke in ločilnih ventilov.

Prednosti

Zmogljivosti

 Mrežasta folija ima natisnjen "mrežni sistem" z razmikom
5 cm, z namenom lažjega polaganje cevi in rezanja plošč.
 Mrežasta folija preprečuje izpad pritrdilnih sponk.
 TTPO 30 je debeline 30 mm in ima samolepilni prekrivni
rob za enostavno spajanje plošč.

 Možnost ogrevanja ali hlajenja prostorov ter priprave tople
sanitarne vode.
 Toplotna črpalka je dobavljiva z močjo 5 kW ali 7 kW.
 Odlikuje jo visok SCOP (sezonska učinkovitost) do 4,39, kar
po novem označevanju z energetskimi nalepkami pomeni
najvarčnejši razred A++.
 Nov inverterski kompresor s širokim območjem modulacije
zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri izredno nizkih
zunanjih temperaturah, do -25 °C.
 Je izredno varčna pri porabi prostora, saj spada med
najmanjše kompaktne toplotne črpalke na trgu.
Razen cevne povezave ne zavzema notranjega prostora
in ima tako minimalen vpliv na interier.
 Omogoča učinkovito delovanje s talnim ogrevanjem,
radiatorji ali konvektorji.

Tehnični podatki
Talna Tacker plošča OPTIMA

ENOTA

VREDNOST

Debelina

mm

30

Dimenzija

m

1 x 10

Površina koluta

m

10

Tlačna trdnost

kPa

100

Toplotna prevodnost

W/m

0,035

Toplotna upornost

m K/W

0,85

Upogibna trdnost

kPa

BS150 ≥150

2

2

Razred gorljivosti
primerna za cevi

Poleg toplotnih črpalk Daikin prodajamo tudi celoten asortima
ogrevalnih naprav podjetja Rotex.

E / B1 po EN 13501-1 /
DIN 4102-1
mm

16-20

Za hitro in enostavno pritrjevanje cevnih
objemk na talno ploščo Tacker, uporabimo
za to namenjeno orodje.
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Novice

SREČNO NOVO LETO

2016

Izpolnjen obrazec za naročilo prospektov pošljite na faks številko: 02 671 96 66.

Cenik

Regulatorji ogrevanja

Povezava naprav v internet

Časovni releji

Zalogovniki toplote Optima

Peletni kotel Optima PKO

Kombinirani kotel Optima KKO

Toplotna črpalka Optima San

Solarni sistemi Prosun Clasic

Talno ogrevanje Optima

Toplotna črpalka Altherma

HPU hybrid Rotex

EcoHybrid Rotex

Toplotne črpalke HPSU Rotex

Katalog kaminov Edilkamin

Vaši podatki
Podjetje:

Telefon:

Ime in priimek:

Gsm:

Naslov:

E-naslov:

Poštna številka:
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Kraj:

Dejavnost:

