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VOŠČILO 
DIREKTORJA

“Življenje ni popotovanje 
do groba z namenom, da bi 
tja prispel varno in z dobro 
ohranjenim telesom, ampak to, 
da bočno zdrsneš, se temeljito 
izrabiš, popolnoma izčrpaš 
in glasno izjaviš: Vau! Kakšno 
doživetje!”
Dean Karnazes

Spoštovani poslovni partnerji, postopno se zaključuje 
za nas tako pomembno leto 2016, saj smo v njem 
praznovali 25. obletnico našega delovanja. Za nami 
je četrt stoletja trdega, a uspešnega dela. Naši cilji 
so bili vedno ambiciozni, a vseeno skladni z varno 
dolgoročno rastjo podjetja. Skozi vse obdobje smo 
ostali zvesti svojem poslanstvu: »Ljudem pomagati 
varčevati z energijo pri ogrevanju prostorov na okolju 
prijazen način«.
Trud in naši napori so se izplačali. V tem času 
smo postali prepoznavno podjetje, z več kot 50 
zaposlenimi, sodobnimi poslovnimi prostori, kjer 
razvijamo, proizvajamo in prodajamo inovativne 
ogrevalne rešitve.
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Posebej smo ponosni na konstantno rast poslovanja 
po vseh ključnih kriterijih in preboj med razvojne 
dobavitelje priznanim evropskim podjetjem na 
področju ogrevalnih sistemov. Rast od nas zahteva 
neprestan interni organizacijski razvoj in predvsem 
razvoj zaposlenih, ki so temelj uspešnega dela.
Veseli smo pozitivnega odziva na našo novo celostno 
podobo. Za spremembo smo se odločili po tehtnem 
premisleku. Želeli smo, da se tudi navzven pokažemo 
v sodobni podobi, ki bolje izraža dolgoročno vizijo 
našega podjetja.
V sklopu sprememb ogromno truda vlagamo tudi 
navznotraj. Organizacijsko kulturo podjetja nenehno 
razvijamo v smeri še večje prilagodljivosti s ciljem 
postati še boljši poslovni partner.

Odnos s poslovnimi partnerji je za nas ključen, saj lahko 
samo skupaj gradimo prihodnost, skupaj napredujemo 
in rastemo ter izmenjujemo dragocene izkušnje.

Iskreno se vam zahvaljujem za vse priložnosti, ki nam 
jih dajete.

Verjamem, da bomo tudi v prihodnosti na vaše 
želje znali odgovoriti z inovativnimi rešitvami, v 
katere bo vgrajeno dragoceno strokovno znanje in 
izkušnje preteklih 25 let. Celotna zgodba 25 letnega 
ustvarjanja dobi pravi smisel, če nas to, kar počnemo 
tudi izpolnjuje. Mi smo uživali na tej poti. Skupaj smo 
preživeli obilo prijetnih trenutkov.

V prihajajočem letu vam želimo obilo izzivov, v katerih 
boste uživali. Naj se vam zadovoljstvo v novem letu 
preliva tudi v privatno življenje in ga izpolni v taki meri, 
da bomo ob letu lahko rekli » Vau, Kakšno doživetje«.

Direktor

Marijan Hertiš
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SELTRONOVIH 
25 LET RAZVOJA

Po nekajletni obrtniški dejavnosti 
sta leta 1991 Hertiš Jože in 
Krivonog Jože ustanovila podjetje 
Seltron. Možnost za razvoj 
podjetja sta zaznala na segmentu 
časovnih relejev, solarnih 
regulatorjev in regulatorjev 
ogrevanja.

1991 Razvili smo prvi digitalni regulator ogrevanja, ENCO – DIGIT 
12+. Regulator je bil namenjen za tisti čas bolj kompleksnim 
ogrevalnim sistemom. Vodil je dva ogrevalna kroga in pripravo 
tople sanitarne vode. Njegova različica ENCO – DIGIT 12+ C 
pa je bila razvita za vodenje ogrevalnih in solarnih sistemov. 
Omogočal je vodenje enega ogrevalnega kroga, solarnega 
sistema in pripravo tople sanitarne vode. Regulator je postal 
osnova za razvoj kasnejših enostavnejših regulatorjev.

1991 Razvili smo prvi motorni pogon za mešalne ventile do 
DN 40 z inovativnim sistemom pritrjevanja, ki je motorju 
zagotavljal dolgo življenjsko dobo in univerzalno uporabo.

1992 Na trg smo plasirali drugo generacijo solarnih regulatorjev 
in prvi solarni regulator za OEM vgradnjo.

1993 Prve kotle na olje ali plin smo opremili z našimi kotlovnimi 
regulatorji. Vgrajeni so bili v ohišje H2, za namestitev 
regulatorja na plašč kotla in razširitev z regulatorjem 
ogrevanja.

1993 Zaključena je bila gradnja poslovnih prostorov v Bistrici 
ob Dravi. Podjetje je dobilo nove proizvodne in upravne 
prostore in je zaposlovalo 20 ljudi.
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1995 Paleti regulatorjev se je pridružil prvi sobni termostat.

1997 - 2001 Razvijali smo drugo generacijo izdelkov. V to generacijo 
spadajo: sobni termostati H7T, H11T, kompaktni regulatorji 
ogrevanja CMP12+, regulatorji ogrevanja D1, D2, HRD, sobne 
enote DD1, AD1. 

2010 V tem letu smo se odločili za največjo investicijo v zgodovini 
podjetja in izvedli nakup poslovno skladiščnih prostorov v 
skupni velikosti 5.340 m2 v industrijsko trgovski coni na Tržaški 
cesti 85 A v Mariboru. Objekt je bil energetsko potraten in 
potreben obnove. Ob prevzemu je potreboval za ogrevanje 
166.535 kW energije. Po zaključku del smo potrebno energijo 
za ogrevanje zmanjšali na 15 % začetne vrednosti.

2011 V septembru 2011 smo odprli nove poslovne prostore, ki 
omogočajo bistveno boljše pogoje dela. Celotni kompleks 
smo poimenovali »CENTER VARČNEGA OGREVANJA«.

2015 Intenzivno smo prenovili poslovne procese in pridobili 
certifikat odličnosti ISO 9001.

Leta 2016 smo prevetrili naše 
vrednote in se odločili, da na novo 

definiramo celostno grafično podobo. 
Kljub spremembam smo ostali zvesti 
naši prepoznavni barvi in poslanstvu, 

ki ga živimo že 25 let.
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Leto 2016 na 
domačem trgu

V letu 2016 smo nadaljevali s 
prodajno strategijo, ki temelji na 
širitvi portfelja kupcev ogrevalnih 
naprav in instalacijskega 
materiala ter dopolnjevanju 
asortimana, s ciljem celovite 
ponudbe za vse vire ogrevanja.

Tako kot v letu 2015, se je tudi v letu 2016 povečal 
delež povpraševanja po toplotnih črpalkah, zato 
nas veseli, da smo s proizvajalcem Daikin podpisali 
pogodbo o distribuciji toplotnih črpalk in klimatskih 
naprav za področje Slovenije.
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Osrednji dogodek letošnjega leta se je odvil na sejmu 
Energetika v Celju, kjer smo se ob 25 letnemu jubileju 
predstavili z novo grafično podobo. Razstavni prostor je 
z novo podobo in vsebino pritegnil veliko število naših 
zvestih kupcev, kakor tudi nove potencialne partnerje. 
Na sejmu smo prejeli tudi zlato priznanje za 
kombinacijo dveh novih lastnih izdelkov - sobno enoto 
RCD2 in aplikacijo CLAUSIUS, ki omogočata sodobno 
daljinsko upravljanje sistemov za ogrevanje in hlajenje.

S ciljem večje prepoznavnosti podjetja kot ponudnika 
varčnih ogrevalnih sistemov, smo oglaševanju namenili 
več finančnih sredstev kot običajno. Prepričan sem, 
da se bo finančni vložek obrestoval s povečanim 
povpraševanjem po izdelkih, ki jih predstavljamo in 
ponujamo v »Ceniku za mojstre 2016«.

Ker je tehnično znanje ena izmed naših 
najpomembnejših kompetenc, smo v letošnjem 
letu veliko pozornost namenili izobraževanju naših 
poslovnih partnerjev. V mesecih maju in juniju smo 
izvedli seminarje I. in II. stopnje za proizvodni program 
Seltron ter tehnično-prodajno predavanje za program 
toplotnih črpalk Daikin. Tako smo v podjetju gostili 160 
slušateljev.

Za zagotavljanje celovite ponudbe smo v okvirju lastne 
blagovne znamke razširili ponudbo z novo elektronsko 
obtočno črpalko, zalogovniki toplote za toplotne 
črpalke in ventilatorske konvektorje. Na področju 
biomase smo asortiman dopolnili z dodatki kot so 
čistila za kamine in kotle, tesnilne vrvice ter vžigalne 
elemente priznanega proizvajalce Fuego Style.

Vsi proizvodi tako imenovanega dokupnega programa, 
ki jih ponujamo pod blagovno znamko Seltron, so 
preizkušeni oziroma testirani v naši obnovljeni testni 
kotlovnici. Obnovljena testna kotlovnica, v kateri se 
nahajajo toplotne črpalke in kotli na biomaso, skupaj z 
najmodernejšo učilnico, omogočata odlične pogoje za 
teoretično in praktično učenje monterjev in serviserjev.

V naši dejavnosti je za učinkovito po prodajno storitev 
potrebna kakovostna in razvejana servisna mreža. Ker 
kakovostnih in zanesljivih serviserjev ni nikoli dovolj, 
bomo v mesecih januarju in februarju organizirali 
izobraževanja bodočih serviserjev ogrevalnih naprav 
Seltron, Daikin in Edilkamin. Razpisani termini so 
objavljeni na strani 17.

Tržne razmere zahtevajo od nas vsakodnevni razmislek, 
kako izboljšati našo ponudbo in storitve. Tako bomo 
tudi v prihajajočem letu nadaljevali z dopolnjevanjem 
naše ponudbe. Trudili se bomo izboljševati cenovno 
konkurenčnost in odzivnost, vse z namenom in ciljem, 
ostati ali postati vaš partner na področju varčnega 
ogrevanja.

Vodja komerciale domači trg

Miran Kvas



8

Glasilo podjetja DECEMBER 2016

Leto 2016 na 
TUJEM trgu

Leto 2016 je bilo na tujih trgih 
polno novih izzivov ter uspehov 
in ga bomo zaključili v skladu 
z zastavljenimi cilji, kar pomeni 
20 % rast prodaje v primerjavi z 
letom 2015.

V letu 2016 smo največjo rast dosegli na češkem, 
slovaškem in danskem trgu pri kupcih, ki nas že 
poznajo in so naši partnerji že kar nekaj let.

S svojimi izdelki smo prepričali tudi nekaj večjih 
evropskih proizvajalcev ogrevalne tehnike. Večini 
kupcev, kjer se pojavljamo kot OEM dobavitelj, 
predstavljamo tudi strateško razvojnega partnerja.
V tovrstnem sodelovanju je nastalo že kar nekaj novih 
izdelkov ali korekcij funkcionalnosti na obstoječih.

Letos smo na trg plasirali tudi novosti in pri naših 
kupcih uspešno izvršili prehod na nove izdelke. Tako 
smo naredili prehod pri regulatorjih konstantne 
temperature ACC10 in ACC20 na nova modela ACC30 
in ACC40. Prehod je potekal izredno vzpodbudno, 
saj so se vse stranke brez zadržkov tako rekoč takoj 
odločile za prehod na nova modela. Naša prizadevanja 
potrjuje izredno zaupanje naših kupcev v kakovost 
Seltron izdelkov. Partnerji so zelo hitro prepoznali 
bistvene konstrukcijske in uporabniške prednosti novih 
izdelkov. Novosti so sprejeli neposredno iz razvoja, 
brez dolgotrajnega testiranja in preizkušanja pri 
strankah.
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Zaupanje strank smo si pridobili skozi proces nenehnih 
izboljšav in izgradnjo sistema kakovosti, ki ga naše 
stranke cenijo in so temelj zaupanja in dobrega 
sodelovanja. To nas obvezuje, da tem področjem 
posvečamo nenehno skrb.

Naši cilji v prihodnjih letih zajemajo večje aktivnosti in 
vstop na področje OEM kupcev, ki proizvajajo kotle in 
toplotne črpalke. To je za nas dokaj novo področje, z 
velikim tržnim in razvojnim potencialom.

Eden izmed ciljev, ki ga bomo naslednje leto 
zasledovali, je tudi povečanje prodaje v zahodni 
Evropi. V mislih imamo trge Španije, Francije, Belgije, 
Nizozemske in Velika Britanije. Ti trgi nam niso 
popolnoma neznani, saj imamo na tem področju 
trenutno nekaj manjših kupcev, s katerimi sicer dobro 
sodelujemo, vendar imajo manjši obseg poslovanja. 
Prav zato je naš cilj prodor v večje specializirane 
oskrbovalne verige z materialom za ogrevanje.

V prihodnost gledamo optimistično, saj bodo produkti, 
ki jih pripravljajo v razvoju zelo pomagali pri doseganju 
zastavljenih ciljev v prihodnjih letih. Eden od takšnih 
produktov je tudi conska regulacija. Tukaj stopamo na 
novo področje, kjer prej nismo bili aktivni.

Naslednje leto se bo podjetje Seltron ponovno 
predstavilo na največjem strokovnem svetovnem 
sejmu ISH 2017 s področja ogrevanja, obnovljivih virov, 
prezračevanja in sanitarne opreme. Sejem v Frankfurtu 
odpira svoja vrata od  15. do 18. marca 2017.
Že sedaj vas vljudno vabimo, da nas obiščete.

Vodja prodaje za tuja tržišča

Boštjan Gerlič
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DOSEŽKI NA 
PODROČJU 
RAZVOJA

Mnogokrat se dober izdelek loči 
od povprečnega v detajlih, ki so 
lahko očem tudi skriti. In prav 
dovršenost izdelkov je bilo eno 
izmed vodil razvoja v letu 2016. 
Z mnogimi na videz majhnimi, 
vendar pomembnimi korekcijami, 
smo Seltron izdelke nadgradili 
ali razvili tako, da ustrezajo 
prenovljenim pravilom blagovne 
znamke.

PROMATIC AHC in ACC 

Že ob koncu leta 2015 smo pričeli z razvojem nove 
generacije kompaktnih regulatorjev ACC in AHC, ki 
se je nadaljeval tudi v letu 2016. ACC so regulatorji 
konstantne temperature, AHC pa vremensko vodeni 
regulatorji. Odlikuje jih enak uporabniški vmesnik, kot 
je že poznan pri bolj zmogljivih regulatorji Seltron 
(npr. WDC). ACC in AHC sta edina kompaktna 
regulatorja na evropskem tržišču, ki imata pregledni 
grafični zaslon, intuitiven večjezični uporabniški 
vmesnik in priključitev tipal na način Plug&Play. 
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Regulatorja konstantne temperature ACC30 in ACC40 
sta že na voljo. Odlikuje ju možnost priklopa do dveh 
tipal, brez uporabe orodja ter možnost priključitve na 
nadzorni program Selcontrol in kmalu bo omogočena 
tudi povezava v internetno platformo za daljinski 
nadzor SeltronHome. Regulator ACC40 poleg 
mešalnega ventila skrbi tudi za vklop obtočne črpalke.

Nastavitev regulatorjev je preprosta. Izvede se z izbiro 
hidravlične sheme in smeri odpiranja ventila. Da je 
ACC res izjemen izdelek, potrjuje dejstvo, da nam je 
renomirano nemško podjetje PAW zaupalo razvoj OEM 
izvedbe tega regulatorja.

Razvoj vremensko vodenega regulatorja AHC40 še 
poteka. Odlikovala ga bo možnost priklopa do štirih 
tipal in ene sobne enote RCD. Omogočal bo širitev 
sistema z regulatorji AHC40 ali drugimi vremensko 
vodenimi regulatorji Seltron (npr. WDC, WXD, KXD, 
CMP25-2). 

Novosti pri motornih pogonih PROMIX AVC

Pri motornih pogonih smo posodobili modulacijske 
oz. servo pogone AVC..Y, ki imajo odslej sprotno 
detekcijo položaja ventila. Novost je tudi funkcija 
zaznave blokade ventila. Ob zaznani blokadi ventila, 
poskuša motorni pogon v zaporednih intervalih 
ventil odblokirati. S tem smo dosegli, da je postopek 
deblokade ventila bolj učinkovit, motorni pogon manj 
obremenjen in poraba energije manjša. Z LED lučkami 
se tudi signalizira, če je ventil v blokiranem stanju ali pa 
je v preteklosti prišlo do blokade. 

Za podjetje Danfoss smo razvili namenski motorni 
pogon za montažo na 6 potne krogelne ventile. Takšni 
pogoni se uporabljajo za preklop med ogrevanjem 
in hlajenjem predvsem v konvektorskih ogrevalnih 
sistemih v komercialnih zgradbah.

Omenjene pogone odlikuje hitra in enostavna montaža 
na ventil in brez uporabe orodja. Pogoni imajo 
prilagojeno modulacijsko ali 2 točkovno delovanje.
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Kakovost izdelkov Seltron

Veliko pozornost v Seltronu posvečamo kakovosti 
izdelkov, uporabljenim materialom in postopku 
izdelave. V tem duhu smo razvili ali nadgradili 
proizvodno testno opremo za regulatorje in motorne 
pogone. 

Tako nekatere sklope testiramo že v zgodnji fazi 
izdelave pri poddobaviteljih. Nove generacije 
regulatorjev se v proizvodnem procesu preverjajo v 
več neodvisnih testih skladno s potekom proizvodnega 
procesa. Cilj take strategije je, da so izdelki maksimalno 
zanesljivi, da so natančni pri meritvah fizikalnih veličin 
in da proizvodni procesi potekajo čim bolj tekoče. Manj 
je tudi zastojev ali izmeta, saj morebitna odstopanja 
odkrijemo sproti v posamezni fazi izdelave proizvoda.

Tako na primer vsak motorni pogon preizkusimo 
s pomočjo namenske testne naprave, ki preveri 
doseganje nazivnega navora, hitrosti in izmeri kot obeh 
končnih leg pogona. Rezultati meritev se samodejno 
beležijo in vodijo v evidencah. 

Posodobljeno delovaje krmiljenja relejnih 
izhodov na regulatorjih Seltron

Vsem regulatorjem Seltron smo posodobili krmiljenje 
relejnih izhodov. Odslej se vsi izhodi na regulatorjih 
Seltron krmilijo tako, da se vklopijo v trenutku, ko 
je napetost nič, to je t. i. »zero-cross« stanje sinusne 
napetosti. Takšen način krmiljenja bistveno izboljša 
zanesljivost in življenjsko dobo releja, kar se kaže 
predvsem pri zahtevnih bremenih kot so elektronske 
varčne obtočne črpalke in starejših gorilniki. Za 
oboje je značilno, da ob vklopu povzročijo izjemno 
visoko tokovno konico. Posledica je preobremenitev 
kontaktov releja in njihovo uničenje. Z uvedbo t. i. 
»zero-cross« vklopa releja do tega pojava ne pride.

Regulatorje WDC, WXD in KXD smo nadgradili še 
z dodatnim izhodom za krmiljenje varčne solarne 
obtočne črpalke s PWM ali 0 - 10 V krmilnim signalom.

Vodja razvoja

Edi Krivec
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DOSEŽKI NA 
PODROČJU 
PROIZVODNJE

V iztekajočem letu so bile 
spremembe naša stalnica. 
Zaradi bistveno povečanega 
povpraševanja po naših izdelkih 
in zvišanju zahtev kakovosti, je 
postal naš proizvodni model 
preživet. Izziva smo se lotili s 
temeljito prenovo proizvodnih 
procesov.

Kot kupci ste najbrž zaznali kar nekaj težav, ki smo jih 
v preteklem letu imeli z dobavami lastnih proizvodov 
in se vam ob tej priliki še enkrat iskreno opravičujemo. 
Vzrok težav je bil, da smo intenzivno prenavljali 
proizvodne procese, ki niso več zagotavljali visoke 
kakovosti in pretočnosti. 

Cilji prenove so zagotoviti stabilno, inovativno in 
zaupanja vredno proizvodnjo, s poudarkom na 
kakovosti, ki pa je še vedno dovolj načrtovano 
fleksibilna in pripravljena na dinamične zahteve naših 
kupcev.

Zagotovili smo popolno sledljivost vseh materialnih 
tokov, od naročila do vhoda, skladiščenja, porabe 
in odpreme. Vsak korak v teh tokovih je zabeležen 
in procesiran tako, da zagotavlja optimalne reakcije 
na zahteve naših kupcev. Prenovili smo aplikativno 
rešitev za spremljanje proizvodnih operacij, ki je sedaj 
enostavnejša za uporabo, je odzivnejša in še tesneje 
povezana s sistemom planiranja.
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Spremenili smo oddelčno organizacijsko strukturo. 
Tako smo ločili oddelek tehnologije, ki bo sedaj v 
svojih prostorih. Kadrovsko smo ga okrepili in mu za 
leto 2017 postavili velike izzive. Povečan obseg dela 
je zahteval tudi kadrovske popolnitve v izvedbenem 
proizvodnem procesu. Kapacitete smo povečevali z 
zaposlitvijo dodatnih delavcev. Pri prenovi procesov 
smo upoštevali smernice in vodila Industrije 4.0, ki 
se vedno močneje uveljavlja po vseh Evropskih in 
svetovnih globalnih industrijskih trgih. 

Tehnologije Četrte industrijske revolucije so:

- cenovno dostopni senzorji, ki bodo povezali vse 
objekte v digitalni svet in s tem omogočili platformo 
za IoT - Internet of Things.

- Umetna inteligenca omogoča samoučenje strojev, 
naprav in robotov s sposobnostjo učenja en drugega.

- Naslednja generacija mobilnega interneta (5G) bo 
omogočala prenos ogromnih količin podatkov s 
hitrostjo svetlobe in zagotavljala povezljivost do 100 
naprav na m2.

- Superračunalniki, velike podatkovne shrambe in 
oblačno računalništvo bo omogočilo zbiranje in 
obdelavo velikih količin podatkov.

- Obogatena resničnost, virtualna resničnost in 3D 
tiskanje bo izboljšalo proizvodne procese.

- Močno poglobljena in standardizirana informacijska 
varnost.

Industrija 4.0 bo 20 letno potovanje. 
To je in bo proces, ki zahteva ogromno prilagoditev ter 
standardiziranih varnostnih in povezovalnih protokolov. 
Že sedaj pa je potrebno pripraviti dobre in optimalne 
zasnove platform, protokolov in povezav med 
pametnimi napravami, ki bodo omogočale digitalno 
dizajnirane tovarne. Ljudje smo bitja, ki nam vsaka 
sprememba vzbudi najmanj dvom, v večini primerov 
tudi strah. Prihodnost ni vnaprej določena, od naših 
dejanj ali ne dejanj in odločitev je odvisno, kakšna bo. 
Prav zdaj jo soustvarjamo. 
Kaos in spremembe so priložnosti za rast in zorenje, od 
nas pa je odvisno, ali jih bomo izkoristili.

Vodja proizvodnje

Sebastijan Glazer
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SELTRON 
IZOBRAŽEVANJA

V letu 2016 je pri nas svoje znanje 
na področju ogrevalne tehnike 
poglobilo 160 udeležencev. 
Izvedli smo 14 izobraževanj, ki so 
zajemala regulatorje ogrevanja 
Seltron, toplotne črpalke Daikin in 
kamine Edilkamin.

Izobraževanja smo izvedli v novi učilnici, katero smo 
posebej skrbno načrtovali z namenom, da za naše 
slušatelje zagotovimo dobro počutje in možnosti 
za čimbolj nazoren prikaz delovanja izdelkov in 
pridobivanje praktičnih znanj. Velikost učilnice nam 
omogoča, da sprejmemo do 21 slušateljev. V namen 
lažjega razumevanja uporabe in testiranja SeltonHome  
platforme smo učilnice opremili z enaindvajsetimi  
tabličnimi računalniki. Slušatelji na izobraževanju 
prejmejo tudi vso potrebno literaturo, ki jim je v pomoč 
pri vsakodnevnem delu.
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Seltron strokovni seminarji za regulatorje 
ogrevanja 2017

Tudi v letu 2017 boste imeli možnost pridobivanja 
novih znanj in poglabljanje že osvojenega iz področja 
regulacij ogrevanja Seltron. Seminarje bosta vodila 
tehnični direktor g. Jože Hertiš in tehnično prodajni 
svetovalec g. Aleš Krivonog.

Termini za Seltron regulatorje ogrevanja :

4. | 6. | 11. | 13. | 18. APRIL

Ogled vsebine seminarjev in prijava je možna na našem 
portalu dogodkov http://dogodki.seltron.si/ .

Seltron strokovni seminarji za izdelke blagovne 
znamke Seltron in dokupni program 2017

V mesecu januarju in februarju bomo organizirali 
tri izobraževanja za Daikin toplotne črpalke in eno 
sestavljeno izobraževanje iz več področji, kot so 
Seltron sanitarne toplotne črpalke, oljni kotli, peletni 
kotli, obtočne črpalke...
V tretjem tednu februarja pa planiramo usposabljanje 
za hladilno tehniko.

Termini za Daikin toplotno črpalko: 
24. | 26. JANUAR in 2. FEBRUAR

Termin za Seltron blagovno znamko:
16. FEBRUAR 

Ogled vsebine seminarjev in prijava je možna na našem 
portalu dogodkov  http://dogodki.seltron.si/.
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SELTRONHOME

V dobi mobilnih naprav in 
splošno dostopnega interneta 
se vse več funkcij nadzora in 
upravljanja seli na naše pametne 
telefone in tablice. Oddaljen 
nadzor nad ogrevalnim sistemom 
prinaša prednosti za končnega 
uporabnika, kakor tudi za 
monterje in serviserje ogrevalnih 
naprav.

V Seltronu smo razvili sodobno platformo za oddaljeno 
upravljanje ogrevanja, ki jo imenujemo SeltronHome. 
Pod imenom SeltronHome smo združili regulatorje 
ogrevanja, komunikacijski vmesnik in aplikaciji za 
oddaljen nadzor Clausius in Kelvin. SeltronHome 
temelji na internetnem dostopu v tako imenovan 
računalniški oblak, ki izvaja koordinacijo in pretok 
podatkov med regulatorji in aplikacijami na mobilnih 
napravah uporabnikov. Rezultat tega je, da se lahko 
uporabnik, ali pa z njegovo privolitvijo tudi serviser, 
preko mobilne naprave poveže z regulatorjem 
ogrevanja, pregleduje podatke in korigira nastavitve.
Več lahko preberete na spletnem naslovu 
www.seltronhome.com .
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APLIKACIJI 
CLAUSIUS IN 
KELVIN

Za razliko od regulatorja 
ogrevanja, imamo pametni 
telefon vedno pri roki. Zakaj si 
torej ne bi nastavili temperature 
ogrevanja kar s kavča, službe, 
počitnic ali poslovne poti in tako 
poskrbeli, da se vedno vrnemo 
v topel dom? Aplikacija Clausius 
omogoča prav to.

Stroški ogrevanja po navadi predstavljajo zajeten 
del proračuna gospodinjstva. S pomočjo aplikacije 
Clausius lahko uporabnik poveča udobje bivanja 
in vseeno z energijo razpolaga varčno. Nastavlja in 
nadzira lahko temperaturo prostorov in sanitarne vode. 
S preprosto prilagoditvijo urnika spreminja časovne 
intervale ogrevanja.
Če v hiši z enim ogrevalnim sistemom živita dve ali 
več družin, lahko posamezni člani gospodinjstva 
ogrevanje prilagajajo v okviru svojega dela hiše. Za 
vsako ogrevano področje je možno nastaviti dnevno 
in nočno temperaturo ter dva različna urnika ali pa kar 
z eno potezo spremeniti nastavitve celotne hiše ali 
stanovanja.
Uporabnik lahko od koderkoli preveri stanje 
ogrevalnega sitama, spremeni posamezne nastavitve, 
in reagira ob morebitnih napakah. Z aplikacijo Clausius 
ima uporabnik svoj ogrevalni sistem pod popolnim 
nadzorom.
 K uporabi aplikacije lahko povabi tudi ostale člane 
družine in jim s tem da možnost, da sodelujejo pri 
tvorbi skupnega toplega in varčnega okolja.
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APLIKACIJA 
CLAUSIUS

Zakaj ne bi s pametnim 
telefonom upravljali tudi 
ogrevanja?

Zmogljivosti aplikacije CLAUSIUS

- Preprosto spreminjanja urnika ogrevanja.
- Nastavitev do dveh urnikov za posamezni ogrevalni 

krog za vsak dan v tednu.
- Dodajanje neomejenega števila uporabnikov.
- Opozarjanje na okvare ali motnje pri delovanju 

ogrevalnega sistema.
- Odvisno od modela regulatorja in vira energije, lahko 

na aplikaciji vidimo obvestila o stanju kuriva.
- V primeru ogrevanja s solarnimi kolektorji lahko 

preko aplikacije spremljamo prihranek energije.
- Uporabnik si lahko izbere pooblaščenega serviserja, 

ki bo prek oddaljenega dostopa skrbel za ogrevalni 
sistem in odpravljal morebitne napake.

Tudi serviserji bodo lahko bolj učinkoviti

Uporabnik lahko preko aplikacije Clausius v upravljanje 
svojega ogrevalnega sistema vključi tudi svojega 
serviserja. Serviser bo prek aplikacije Kelvin, ki je 
namenjena monterju, obveščen o morebitnih napakah 
v uporabnikovem ogrevalnem sistemu. Tako bo na 
objekt prišel pripravljen in težavo v večini primerov 
odpravil z enim obiskom. Poleg tega bo lahko prek 
aplikacije optimiziral uporabnikov ogrevalni sistem 
za največji možni izkoristek. S pomočjo analize 
ogrevalnega sistema bo lahko ugotovil, kateri posegi bi 
bili pri ogrevalnem sistemu ali zgradbi še potrebni, da 
bo ogrevanje delovalo dolgoročno kar se da varčno. 
Aplikacija Kelvin je trenutno še v  fazi razvoja in 
testiranja. Monterjem bo na voljo v drugi polovici 
prihodnjega leta.
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Kaj potrebujemo za delovanje?

Za delovanje aplikacije Clausius potrebujemo:
- pametni telefon ali tablico z operacijskim sistemom 

Android ali iOS in v vseh internetnih brskalnikih,
- nameščeno aplikacijo, ki jo poiščete tako, da 

v Google Play ali App Store iskalnik vpišete 
»SeltronHome« ali »Clausius«,

- enega izmed s Clausiusum podprtih regulatorjev 
ogrevanja Seltron,

- komunikacijski vmesnik GWD,
- brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi ruter).

Aplikacija deluje tudi v vseh internetnih brskalnikih.

V SeltronHome so podprti sledeče serije 
regulatorjev:

- PROMATIC WDC s programsko opremo v 3.1.0
 in novejši,
- PROMATIC KXD s programsko opremo v 1.0.0
 in novejši,
- PROMATIC WXD s programsko opremo v 1.0.0
 in novejši,
- PROMATIC SGC s programsko opremo v 2.0.0 za 

model SGC67H/V in v 3.0.0 za ostale modele.

Aktivno delamo na podpori preostalih serij regulatorjev 
ogrevanja Seltron. 
Aktualen seznam podprtih regulatorjev najdete na 
naslovu www.seltronhome.com.

Produktni vodja SeltronHome

Anej Mehadžič



22

Glasilo podjetja DECEMBER 2016

KOMPATIBILNOST 
SOBNE ENOTE 
RCD2

Ali je vaš regulator že pripravljen 
za delovanje z novo sobno enoto 
RCD2, je odvisno od verzije 
vgrajene programske opreme.

Ustrezne programske verzije so zapisane v tabeli:

Regulator ogrevanja Programska verzija

PROMATIC WDC V3.5r0 ali višja

PROMATIC WXD V1.1r0 ali višja

PROMATIC CMP25-2 V3.2r0 ali višja

PROMATIC KUD V1.3r0 ali višja

PROMATIC KPD V1.3r0 ali višja

Programsko verzijo lahko odčitamo iz produktne 
nalepke, ki se nahaja na embalaži izdelka (slika spodaj). 

V primeru, da embalaže regulatorja več nimamo, 
lahko programsko verzijo preverimo na delujočem 
regulatorju po sledečem postopku: 

Korak 1

Pritisnemo tipko 
»Help«.

Korak 2

Pritisnemo desno 
tipko s puščico.

Korak 3

Pritisnemo tipko 
“ok”. V zgornjem 
desnem kotu displeja 
se prikaže verzija 
programa.

Regulatorje s starejšimi verzijami programa je možno 
posodobiti. 

Za namestitev ustrezne programske verzije regulator 
dostavite na naš servis: Seltron servis, Tržaška cesta 85 
A, 2000 Maribor. Regulator lahko pošljete po pošti ali 
ga prinesite osebno.

Posodobitev programske verzije in test regulatorja vam 
bomo naredili povsem brezplačno.
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FUNKCIJA KAMIN 
PRI SOBNI ENOTI 
RCD2

Kdaj in zakaj uporabimo funkcijo 
»Kamin« pri novi sobni enoti 
RCD2?

V primeru, ko je sobna enota RCD nameščena v 
istem prostoru kot kamin, lahko prihaja do izklopa 
centralnega ogrevanja. Kamin lahko namreč ogreje 
prostor na temperaturo, ki je višja od nastavljene
želene temperature na sobni enoti, posledično 
pride do izklopa ogrevanja v ostalih prostorih. Da se 
izognemo omenjeni težavi, ima nova sobna enota RCD 
vgrajeno funkcijo »Kamin«. 

Omenjena funkcija omogoča začasen izklop vpliva 
sobne temperature na delovanje regulacije ogrevanja 
prostorov. V času, ko je vključena funkcija »Kamin«, 
regulacija ogrevanja deluje na osnovi zunanje 
temperature. 

Funkcijo »Kamin« na sobni enoti RCD vključimo tako, 
da za 10 sekund držimo pritisnjeno tipko s simbolom 
“Party”. Delovanje funkcije signalizira utripajoč 
simbol »Hiška« na zaslonu sobne enote. Funkcija 
»Kamin« deluje najmanj toliko časa kot je nastavljeno 
s parametrom S1.13. Po preteku tega časa pa še tako 
dolgo, dokler je izmerjena sobna temperatura višja od 
nastavljene želene sobne temperature.

Korak 1

10 sekund držimo 
pritisnjeno tipko s 
simbolom »Party«

Korak 2

Delovanje funkcije 
signalizira utripajoč 
simbol »Hiška«



24

Glasilo podjetja DECEMBER 2016

DAIKIN 
ALTHERMA 
COMPACT

Štirje letni časi, en sistem 
uravnavanja temperature.

Dandanes, ko smo soočeni z zelo spremenljivimi 
cenami energentov, je še posebej pomembno, da se 
pri izbiri ogrevalnega sistema odločimo za dolgoročno 
učinkovit in varčen sistem, ki nam bo zagotavljal 
varčno, varno in zanesljivo ogrevanje kot tudi hlajenje 
za leta naprej.

Ko smo torej v vlogi izbire prave rešitve za našo 
novogradnjo ali pa adaptiramo obstoječ objekt, 
praviloma pričakujemo od našega novega ogrevalnega 
sistema, da nam bo omogočal udobje tako v zimskem 
času (ogrevanje), kot tudi poleti (hlajenje) ter tudi 
vključitev ugodnega alternativnega vira ogrevanja kot 
na primer sonca.

Idealna rešitev za zahtevne uporabnike je kompaktna 
toplotna črpalka Daikin Altherma Compact. Slednja 
združuje v sebi toplotno črpalko za ogrevanje in 
hlajenje (opcija), kot tudi zmožnost priklopa solarnega 
sistema. Inovativna konstrukcija ima poleg sestavnih 
delov toplotne črpalke integriran tudi zalogovnik 
(različnih velikosti), ki se ga ogreva prvenstveno 
z brezplačno solarno energijo. Če slednje ni na 
razpolago ali je ni na razpolago dovolj, se avtomatično 
vključi toplotna črpalka in segreje zalogovnik na želeno 
delovno temperaturo. Temperatura zalogovnika se 
regulira v odvisnosti od zunanje temperature, možno je 
tudi uravnavanje glede na sobno temperaturo (opcija). 
Na podlagi takšnega načina delovanja se vedno 
uporabi solarna energija (za pripravo tople sanitarne 
vode kot tudi za ogrevanje), nato se po potrebi vključi  
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izredno učinkovita in varčna toplotna črpalka. 
V primeru potrebe pa je možno dograditi tudi elektro 
grelec kot stabilen vir, ki je vedno na voljo kot pomoč 
toplotni črpalki zrak/voda.

Toplotno črpalko Daikin Altherma Compact še 
posebej odlikuje kompaktno pretočen način 
priprave tople sanitarne vode. Slednja se pripravlja 
sproti in po dejanski potrebi preko izredno bogato 
dimenzioniranega toplotnega izmenjevalnika. 
Na tak način je topla sanitarna voda vedno sveža in ni 
možnosti nastanka škodljivih bakterij (npr. Legionele). 
Tak način konstrukcije, oziroma priprave tople 
sanitarne vode, iz hranilnika odvzame le toliko energije 
kot jo dejansko potrebujemo (ni ogrevanja sanitarne 
vode na zalogo).

Poleg veliko inovativnih tehničnih rešitev, pa vam 
toplotna črpalka Daikin Altherma Compact ponuja tudi 
obratovalno varnost. Daikin s svojo razvejano mrežo 
visoko usposobljenih serviserjev ter možnostjo nabave 
nadgradenj ali rezervnih delov, poskrbi za kakovosten 
in odziven servis. 

Boris Gojkošek, tehnično prodajni svetovalec

    Uporaba solarne energije za pripravo tople saniterne vode in ogrevanje

   Toplotna črpalka (ambientna toplota)

   Pomožna energija

2500 

2000

1500 

1000 

500 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 

kW
h

 

Mesečna poraba energije v povprečni enodružinski hiši
 

AKCIJSKA PONUDBA!

Ob nakupu Daikin toplotne črpalke 
do 31. januarja 2017, dobite FERONOX 
hidrociklonski magnetni filter tip TF1 
G1 + sredstvo za zaščito in čiščenje 
kotlovske vode Filter Fluid+ Protector, 
za samo 1,00 €!
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IZDELKI SELTRON 
BLAGOVNE 
ZNAMKE

Ponudba komponent, ki jim 
zaupamo v takšni meri, da smo 
jih sprejeli pod lastno blagovno 
znamko, trenutno zajema več kot 
17 blagovnih skupin.

SELTRON toplotna črpalka 
za sanitarno vodo SAN

Je učinkovita naprava za varčno 
ogrevanje sanitarne vode. COP 
(A15/W55) 3,14 jo uvršča med 
najvarčnejše toplotne črpalke na 
trgu, z energetsko nalepko “A”.

SELTRON peletni kotel  
PKO 25

Ima vgrajen sodoben regulator 
ogrevanja PROMATIC KPD10 za 
uravnavanje delovanja kotla in 
osnovnega ogrevalnega sistema.
SELTRON peletni kotel PKO 
25 je primeren za ogrevanje 
različnih objektov, ne glede na 
izbran ogrevalni sistem.

SELTRON kombiniran kotel 
na pelete in polena KKO 25

Prednost kotla je v preprostem 
prehodu z enega energenta na 
drugega, ki ga brez težav opravi 
tudi manj izurjena oseba.

SELTRON ploskovni solarni 
kolektor TS 201

Aluminijasti absorber v 
kolektorju TS 201 je prevlečen z 
visoko selektivnim nanosom, kar 
mu omogoča do 95-odstotno 
absorpcijo toplote. Zaradi 
optimirane konstrukcije ima 
kolektor TS 201 le 35 kg, kar ga 
uvršča med najlažje kolektorje 
na trgu.

SELTRON solarna cev SC 16

Fleksibilna, predizolirana 
narebrena SELTRON solarna cev 
SC 16 se uporablja pri povezavi 
kolektorjev z razdelilnim setom 
ali zalogovnikom toplote.

SELTRON ventilatorski 
konvektor VK

Ventilatorski konvektorji se 
uporabljajo za samostojno 
ogrevanje ali hlajenje prostorov. 
Zagotavljajo popolno udobje in 
enakomerno temperaturo skozi 
celo leto.

SELTRON grelnik sanitarne 
vode za toplotne črpalke 
GOTC

SELTRON visoko zmogljiv 
grelnik sanitarne vode GOTC je 
namensko razvit za ogrevanje 
sanitarne vode v sistemih z 
nižjim temperaturnim režimom 
delovanja. Grelnik GOTC je še 
posebej uporaben pri sistemih, 
kjer je glavni vir energije 
toplotna črpalka.
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SELTRON zalogovniki 
toplote

Uporabljamo jih v ogrevalnih 
sistemih s kotli na lesno 
biomaso, toplotno črpalko, 
solarnim sistemom ali 
kombinacijo naštetih virov.

SELTRON mešalni 
hitromontažni seti

Namenjeni so hitri in estetsko 
dovršeni izvedbi kotlovnic 
z enim ali več ogrevalnimi 
krogi. Določene izvedbe 
hitromontažnih setov imajo 
vgrajen motorni pogon, solarni 
regulator ali regulator ogrevanja.

SELTRON kotlovni razdelilci 
in kretnice

Uporabljajo se za hitro in 
enostavno izvedbo razvoda več 
ogrevalnih vej ali sanitarne vode.

SELTRON talno ogrevanje

Oblika in razporeditev čepov 
na talni plošči TPO dovoljuje 
vzdolžno in prečno polaganje 
ter hitro in enostavno vgradnjo 
cevi premera od 14 do 17 mm.

PERT cevi

Uporabljajo se za talno, stensko 
ali stropno ogrevanje/hlajenje. 
Cevi so dodatno zaščitene pred 
mehanskimi obremenitvami in 
vlago, kar zagotavlja dolgoletno 
kakovostno delovanje.

SELTRON omarica za 
razdelilce

Omogoča enostavno montažo in 
kasnejši dostop do razdelivcev 
za talno ogrevanje.

Regulirni set ER RTL

Uporablja se za regulacijo 
povratnega voda pri ploskovnem  
ogrevanju. Regulirni set je 
sestavljen iz: ohišja, ventila 
z odzračevalcem, priključka 
eurokonus 3/4”,pokrova ohišja in 
termostatske glave.

SELTRON raztezna posoda 
za ogrevalne sisteme RPO

Za lažji dostop in rokovanje ima 
raztezna posoda RPO tlačni 
ventil za testiranje in polnjenje z 
zrakom nameščen na strani. 

SELTRON elektronska 
obtočna črpalka OEP

Namenjena je za uporabo v 
solarnih, ogrevalnih in hladilnih 
sistemih.

SELTRON razdelilec za talno 
ogrevanje TOP

Kakovostna rešitev za enostavno 
in hitro izvedbo cevnega 
razvoda za talno ogrevanje 
stavbe.
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IZDELKI 
ZASTOPANIH 
BLAGOVNIH 
ZNAMK

Našo ponudbo na področju 
ogrevanja, klimatizacije in 
drobnega inštalacijskega 
materiala sestavljajo izdelki 
priznanih evropskih proizvajalcev.

Toplotne črpalke in 
klimatske naprave

Smo uvoznik priznane blagovne 
znamke Daikin. Daikin s svojo 
paleto izdelkov predstavlja 
številko ena v ponudbi rešitev s 
področja ogrevanja s toplotnimi 
črpalkami in klimatizacije.

Sodobne kaminske 
ogrevalne naprave

Za toplovodno ali toplozračno 
ogrevanja prostorov na polena 
ali pelete.

Kamini in kaminski vložki

Omogočajo toplovodno 
ali toplozračno ogrevanje 
prostorov.

Raztezna tehnika

EDER varnostne raztezne 
posode v ploščati izvedbi so 
namenjene zaprtim toplovodnim 
ogrevalnim sistemom, 
klimatskim in hladilnim 
napravam.

S sistemi MCK vzdržujemo 
konstantni tlak in prevzemamo 
raztezni volumen v večjih 
toplovodnih ogrevalnih sistemih 
in klimatskih hladilnih napravah.

Eno in dvoplaščne modulne 
cisterne

Namenjene so za varno in brez 
smradno shranjevanje kurilnega 
olja.

Oljni gorilniki

Oljni gorilniki Lamborghini so 
primerni za montažo na klasične 
ali nizkotemperaturne oljne 
kotle.

Raztezne posode

Uporabljajo se za prevzem 
razteznega tlaka v solarnih 
sistemih.
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Izolativne cevi

Izolativne cevi iz kavčuka so 
izdelane po visokih mednarodnih 
standardih in zadovoljujejo 
vse kriterije, pomembne pri 
izolaciji cevovodov centralnih 
kurjav, napeljav za klimatske 
naprave, sanitarnih napeljav ter 
kanalizacijskih cevovodov.

Kanali in pritrdilni material

Plastični kanali in spojni elementi 
se uporabljajo za estetsko 
nadometno izvedbo inštalacij 
klimatskih naprav.

Krogelni ventili

S polnim pretokom, srednje 
težke izvedbe, maksimalni 
delovni tlak do PN 40.

Fitingi - medenina

Bakreni fitingi služijo za 
povezavo bakrenih cevi v 
različne ogrevalne, hladilne, 
solarne in vodovodne sisteme.

H-ventili

Večnamenski radiatorski 
H-ventili so primerni za 
kompaktne in ventilske 
radiatorje.

Aluplast cevi in fitingi

Cevi in fitingi iz aluplasta služijo 
za izvedbo vodovodnih in 
ogrevalnih sistemov. Na voljo so 
fitingi različnih oblik in dimenzij. 

Bakreni fitingi

Bakreni fitingi služijo za 
kakovostno povezavo bakrenih 
cevi v različne ogrevalne, 
hladilne, solarne in vodovodne 
sisteme.

Fitingi ogljikovo jeklo in 
press

Fitingi iz ogljikovega jekla služijo 
za izvedbo različnih solarnih ali 
ogrevalnih instalacij. Na voljo so 
fitingi različnih oblik in dimenzij.  

Predizolirane bakrene cevi 
za klime

so zanesljiva sistemska rešitev 
za priklop notranjih in zunanjih 
enot tipa ˝split˝ in ˝multi-split˝ 
v sistemih za klimatizacijo ali 
ogrevanje.

Dodatki za ogrevalne naprave na biomaso

Široka paleta izdelkov zajema razna razpršilna čistila, 
tesnilne vrvice in mase, čistilne ščetke in vžigalna 
sredstva.
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PROSPEKTNI MATERIAL
Izpolnjen obrazec za naročilo prospektnega materiala pošljite na faks 02 671 96 66.

w
w

w
.seltron.si

2016
Oktober CENIK za mojstre

Cenik 
za mojstre
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2016
Maj PRIROČNIK za mojstre

VARČNO
OGREVANJE Priročnik

za mojstre

V čem se kažejo 
prednosti reguliranega 
ogrevanja? 

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode je 
prilagojeno našemu življenjskemu ritmu. 
Korekcije in nadzor lahko vršimo tudi preko 
mobilne aplikacije.

Kljub varčnemu delovanju imamo v 
prostoru vedno želeno temperaturo, 
pri kateri se dobro počutimo in segreto 
sanitarno vodo, ko jo potrebujemo. 

Celotni ogrevalni sistem deluje usklajeno in 
varčno.

Regulator poskrbi tudi za izvajanje 
varnostnih in preventivnih funkcij, s 
katerimi varuje ogrevalni sistem in 
zagotavlja njegovo dolgo življenjsko dobo.
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1 Regulatorji ogrevanja SELTRON

VARČNO
OGREVANJE Seltron 

regulatorji 
ogrevanja

Zakaj sanitarno vodo 
ogrevati  
s toplotno črpalko SAN?

Toplotna črpalka SAN ima edinstven sistem 
dopolnjevanja s hladno vodo, ki preprečuje 
mešanje s toplo vodo zalogovnika in 
uporabniku nudi do 20 % več razpoložljive 
na želeno temperaturo segrete sanitarne 
vode.

Vgrajen diferenčni regulator in dodatni 
toplotni izmenjevalec omogočata 
ogrevanje sanitarne vode z uporabo 
dodatnega vira (kotla ali solarnega sistema).

S pomočjo toplotne črpalke lahko prostore 
tudi kakovostno ohlajamo.

Inovativen sistem upravljanja preko ekrana 
na dotik.

Energetski razred A.
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2 Toplotna črpalka SAN

VARČNO
OGREVANJE Seltron 

toplotna 
črpalka 
SAN

Zakaj se odločamo za 
talno ogrevanje? 

Toplota se iz tal pri talnem ogrevanju 
postopoma dviga in prostor ogreva po 
idealnem ogrevalnem profilu, kar ustvarja 
občutek ugodja že pri nižjih temperaturah 
prostora.

Za 1 do 2 °C nižja temperatura zraka v 
prostoru pomeni 6 do 12 %  prihranka 
pri energiji. S segrevanjem na nižjo 
temperaturo se izognemo zmanjšanju 
relativne vlažnosti zraka, kar ugodno vpliva 
na dihala in kožo. Zato je takšno ogrevanje 
bolj prijazno občutljivim ljudem in otrokom.

Talno ogrevanje predstavlja odlično izbiro 
za nizkotemperaturne režime ogrevanja, ki 
so postali standard za varčne objekte.
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7 Talno ogrevanje

VARČNO
OGREVANJE Seltron talno 

ogrevanje 
TPO in TTPO

Naravna izbira

Nizkotemperaturna 
monoblok toplotna 
črpalka Daikin 
Altherma

Daikin 
toplotna 
črpalka 
Altherma LT
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Daikin 
toplotna 
črpalka 
Altherma LT

Zakaj se odločiti za  
ogrevanje s peletnim 
kotlom PKO?

Ogrevanje s peleti po udobnosti ne 
zaostaja za ogrevanjem s fosilnimi gorivi. 
Tovrstno ogrevanje ima prednost v tem, 
da je energent cenovno ugoden in naravi 
prijazen.

Kotel je opremljen s sodobnim regulatorjem 
PROMATIC® KPD, ki poleg reguliranja kotla 
vodi tudi ogrevanje prostorov.

Regulator vgrajen na kotel PKO ima 
vgrajeno funkcijo brezstopenjskega 
prilagajanja moči kotla, s čemer se 
delovanje natančno prilagodi potrebam 
stavbe po toplotni energiji. 

Podatke o delovanju kotla in opozorila 
za polnjenje zalogovnika pelet boste z 
mobilno aplikacijo CLAUSIUS prejeli kar na 
vaš pametni telefon.
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3 Peletni kotel PKO

VARČNO
OGREVANJE Seltron 

peletni 
kotel PKO

V čem je prednost  
kombiniranega kotla KKO?

Kotel je preprost za montažo in zagon. 
V regulator PROMATIC® KUD smo vgradili 
posebno funkcijo »Čarovnik za zagon 
kotla«, ki monterju pomaga pri varnem 
prvem zagonu.

Kombiniran kotel na polena in pelete 
KKO omogoča uporabo dveh ekološko in 
cenovno ugodnih energentov. Prehod med 
njima izvedemo v nekaj preprostih korakih.

V ogrevalni sistem s kombiniranim kotlom 
KKO vgradimo zalogovnik za hrambo 
odvečne energije. S tem omogočimo kotlu 
optimalno delovanje in ogrevanje prostorov 
tudi takrat, ko ne kurimo. 

Kotel je opremljen s sodobnim regulatorjem 
PROMATIC® KUD, ki poleg reguliranja kotla 
vodi tudi ogrevanje prostorov.

Podatke o delovanje kotla in opozorila za 
nalaganje polen ali dosipavanje pelet boste 
z mobilno aplikacijo CLAUSIUS prejeli kar na 
vaš pametni telefon.

w
w

w
.seltron.si

4 Kombinirani kotel KKO

VARČNO
OGREVANJE Seltron 

kombinirani 
kotel KKO

Kako čim bolj učinkovito 
shraniti in ponovno 
uporabiti presežno 
energijo ogrevalnega 
sistema?

Zalogovniki toplote OPTIMA ZO in ZSO 
odlično opravljajo funkcijo hranjenja 
odvečne energije v različnih ogrevalnih 
sistemih z različnimi toplotnimi viri kot so 
kotel na trdo kurivo, pelete, kamin, toplotna 
črpalka ali solarni sistem.

Edinstven sistem razslojevanja tople in 
hladne vode pri polnjenju zalogovnika 
preprečuje mešanje različno segretih 
plasti in tako zalogovniku močno poveča 
učinkovitost.

Izvedbe zalogovnika toplote z vgrajenim 
sanitarnim izmenjevalcem omogoča 
uporabo shranjene toplotne energije tudi 
za pretočno segrevanje sanitarne vode.
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5 Zalogovniki toplote ZO in ZSO

VARČNO
OGREVANJE Seltron 

zalogovniki 
toplote 
ZO in ZSO

Izredno odzivno 
ogrevanje in hlajenje 
prostorov

Prednost konvektorskega ogrevanja 
prostorov je v možnosti dovajanja nižje 
temperature v grelna telesa, z doseganjem 
enakega ali celo večjega grelnega učinka 
kot pri klasičnem radiatorskem ogrevanju.

Vsak konvektor ima možnost reguliranja 
temperature v prostoru. S tem dobimo 
odlično prilagajanje temperaturnih režimov 
po posameznih prostorih glede na naše 
potrebe.

V toplem obdobju leta je možno s 
konvektorji prostore tudi ohlajevati. S tem si 
zagotovimo popolno udobje bivanja preko 
celega leta.

Trenutno je konvektor VK z ultra tanko 
konstrukcijo debeline130 mm najtanjši na 
trgu. 
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6 Ventilatorski konvektorji VK

VARČNO
OGREVANJE Seltron 

ventilatorski 
konvektorji 
VK
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KATALOG PROIZVODOV
2015

Edilkamin 
kaminske peči 
in vložki
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Fuego Style 
dodatki za 
ogrevalne 
naprave na 
biomaso

Eder raztezne 
posode

Podjetje:

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka: Kraj:

Telefon:

Gsm:

E-naslov:

Dejavnost:

VAŠI PODATKI
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T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
info@seltron.si
www.seltron.si

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SI-2000 Maribor
Slovenija


