www.seltron.si
December

2017

GLASILO podjetja

Srec̆no
2018!

Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Glasilo podjetja DECEMBER 2017

VOŠČILO
Spoštovani poslovni partnerji! Ni nam vedno dano,
da bi se lahko nekaj let zapored veselili posebnih
dosežkov ter z odličnimi občutki zaključili poslovno
leto. Po vseh ključnih kazalnikih bomo letos v Seltronu
presegli lanske rezultate in dosegli večino zastavljenih

Misel

ciljev. Vse bolj neizpodbitno dejstvo je, da na področju
pametnega upravljanja ogrevanja v evropskem
prostoru postajamo prepoznaven proizvajalec.

Večjih težav, s katerimi se
spopadamo, ni mogoče rešiti z
enakim pristopom kot takrat, ko
so težave nastale.
Albert Einstein
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Rast od nas zahteva, da se tudi organizacijsko
spreminjamo, prilagajamo in izboljšujemo.
Na področju razvojnih projektov smo letos izdelali
povsem nov in inovativen motorni pogon. V zaključni
fazi sta tudi razvoj in priprava proizvodnje za novo
pametno consko regulacijo ogrevanja ter nov sobni
termostat. Dosežki nas približujejo prihodnosti razvoja
pametnih regulaciji, ki so temelj splošne povezljivosti

in upravljanja v oblaku. Vzporedno z razvojem lastnih

ciljev odločilnega pomena sodelovanje, pretok

izdelkov smo s svojimi večjimi kupci kot razvojnimi

informacij in ekipno delo.

partnerji razvijali tudi njim namenjene izdelke OEM.

Veselimo se prihodnosti in jo želimo soustvarjati, da bi

Zavedamo se, da spati na lovorikah ni modro, zato

pustili trajen pečat na področju pametnega varčnega

intenzivno delamo tudi na pridobivanju novih kupcev.

ogrevanja.

Veseli nas, da se nam vsako leto pridružijo novi
poslovni partnerji in s tem potrjujejo, da smo na pravi

Spoštovani partnerji, najbrž so vaše želje podobne

poti.

našim, zato vam v prihajajočem letu iskreno želim,

Ambiciozni načrti za prihodnost nas zavezujejo k

da se vam uresničijo. Ker poslovni uspeh osmisli šele

naložbam na področju razvoja produktov vsesplošno

osebno zadovoljstvo, vam v letu 2018 želimo tudi obilo

povezljivih pametnih regulacij, prostorski širitvi

osebne sreče in zadovoljstva.

proizvodnje z novimi tehnologijami in celostni
zaokrožitvi prodajnih programov na področju varčnega

Direktor

ogrevanja.

Marijan Hertiš

Dvomestna rast realizacije zahteva tudi rast števila
zaposlenih in prilagajanje sistema vodenja. Da bodo
ambiciozni načrti za prihodnost realizirani, so ključni
zavzeti in inovativni sodelavci, ki neprestano razvijajo
svoje sposobnosti. Zavedamo se, da so za dosego
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V prazničnih dneh na trg
pošiljamo prvega predstavnika iz
družine novih sobnih termostatov.
Družino novih sobnih termostatov smo že težko
pričakovali, saj naši obstoječi sobni termostati počasi
zaključujejo svojo življenjsko pot. Tudi na tem področju
se želimo razlikovati od konkurence, zato bodo nove
termostate odlikovale številne uporabnikom prijazne
napredne funkcije. Nenazadnje pa je nova generacija
sobnih termostatov vgrajena v elegantno ohišje, za
oblikovanje katerega je zaslužna oblikovalska agencija.

Kaj so glavne lastnosti ali prednosti novih sobnih
termostatov?
– Velik, pregleden in osvetljen LCD-prikazovalnik.
– Pregledne tipke in preprosto upravljanje.
– Natančna regulacija sobne temperature.
– Senzor za spremljanje in vzdrževanje vlage v
prostoru.
– Samodejno zaznavanje stopnje osvetljenosti prostora
za prilagajanje osvetlitve zaslona.
– Vremenska postaja za napovedovanje vremena.
– V Premium izvedbi termostata dodatno spremljanje
kakovosti zraka in opozarjanje, da je potrebno
zračenje.
– Možnost krmiljenja prezračevalnega sistema (odvisno
od modela).
– Možnost vgradnje v podometno dozo ali namestitve
na steno.
Celotna družina obsega termostate z baterijskim
napajanjem, omrežnim napajanjem in brezžične sobne
termostate. Slednji se bodo lahko povezali tudi s
platformo SeltronHome za oddaljeno upravljanje.

Prvega predstavnika nove generacije sobnih
termostatov smo poimenovali ST1B.
Zakaj smo se odločili tako?
Odgovor se skriva v tem, da je koren oznake že poznan
iz obstoječe generacije sobnih termostatov.
Z oznako tudi povemo, da novi sobni termostati
funkcionalno nadomeščajo obstoječe termostate T1
in ST2R. Črka B v imenu pa pove, da sobni termostat
ponuja baterijsko napajanje.
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Za kakšne načine uporabe lahko uporabljamo
novi sobni termostat ST1B?

Termostati seveda omogočajo tudi tedensko

Pomagali smo si z uveljavljenim pristopom hidravličnih

nastavljena časovna programa, ki pa ju lahko poljubno

shem oziroma značilnih vrst uporabe, ki opredeljujejo
vgradnjo.

časovno programiranje. Na voljo sta dva predhodno
spreminjamo.

Osnovni način uporabe ST1B je vklop dovoda toplotne

Termostati, ki bodo sledili ST1B.

energije, to je vklop črpalke, odpiranje ventila in

Termostatu ST1B se bosta kmalu pridružila še ST1N in

podobno. Možna je tudi uporaba za vklop pretočnih

ST2N.

grelnikov vode, to je za plinske pretočne kotle,

- ST1N bo ponujal podobne lastnosti kot ST1B, vendar

električne pretočne kotle in podobno.

se bo napajal iz električnega omrežja in bo opremljen

Sobni termostat ST1B lahko uporabimo tudi v

z močnostnim krmilnim relejem za neposredno

sistemih talnega ogrevanja. Pri tem načinu delovanja

priključitev električnega talnega ogrevanja.

je omogočena funkcija nadzora najvišje dovoljene
temperature tal.

- ST2N se bo prav tako napajal iz električnega omrežja
in bo opremljen z dvema krmilnima izhodoma.
Uporabljal se bo za regulacijo ogrevalnega kroga

Več načinov delovanja regulacije sobne
temperature.
Novi sobni termostati ponujajo tri možnosti delovanja

z mešalnim ventilom in nadomeščal obstoječi
termostat ST2RDR.

regulacije sobne temperature.

Novi sobni termostati so v celoti plod razvoja

– Osnovno delovanje je termostatsko z nastavljivo

dolgoletne izkušnje pri snovanju in proizvodnji

histerezo delovanja.
– Drugi način, ki je tovarniško privzet, je P ali
proporcionalno delovanje s tehniko modulacije PWM
in nastavitvijo cikla ED.
– Tretji, najnaprednejši, je način delovanja PI. Ta način
s postopkom časovne integracije z zelo majhnim
odstopanjem zagotavlja najnatančnejšo regulacijo

Seltronove razvojne ekipe. V veliko pomoč so nam
regulacij ogrevanja ter skrbno spremljanje globalnih
trendov in potreb naših odjemalcev.
Prvi sobni termostat iz družine novih sobnih
termostatov je trenutno v zaključni fazi priprave
serijske proizvodnje, zato ga v večjih količinah
pričakujemo januarja 2018.

sobne temperature.
Tehnični direktor

Termostati ST1B pa zmorejo še veliko več.

Jože Hertiš

Na termostate ST1B lahko priključimo dodatno ali
zunanje temperaturno tipalo, stikalo za daljinski vklop
ogrevanja in podobno.
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Novi dosežki pri razvoju
platforme SeltronHome.

Septembra 2017 smo predstavili
novi komunikacijski WiFi-vmesnik
GWD2.

Pri Seltronu nadaljujemo z razvojem platforme
SeltronHome.
Pod imenom SeltronHome smo združili regulatorje
ogrevanja, komunikacijski vmesnik GWD, aplikacijo
za oddaljeni nadzor CLAUSIUS, namenjeno končnim
strankam, in aplikacijo KELVIN za monterje ter
serviserje. SeltronHome temelji na internetnem
dostopu do tako imenovanega računalniškega
oblaka, ki skrbi za prenos in obdelavo podatkov
med regulatorji in aplikacijami v mobilnih napravah
uporabnikov.
Najpomembnejši novosti leta 2017 sta predstavitev
novega komunikacijskega vmesnika GWD2, ki
omogoča priklop dveh regulatorjev Seltron, in izdaja
aplikacije KELVIN, ki monterjem in serviserjem
omogoča veliko učinkovitejše delo pri namestitvi in
vzdrževanju ogrevalnih sistemov.

Komunikacijski vmesnik GWD2 lahko skrbi za
internetno povezavo dveh regulatorjev Seltron
prek povezave BUS. Tako lahko samo z enim
komunikacijskim vmesnikom pokrijemo večino
kompleksnejših ogrevalnih sistemov.

Glavne prednosti komunikacijskega vmesnika
GWD2.
– Sistem za takojšnjo namestitev in uporabo.
Po namestitvi komunikacijski vmesnik GWD2
povežemo v domače omrežje WiFi s pomočjo
aplikacij KELVIN ali CLAUSIUS in že lahko začnemo z
oddaljenim upravljanjem ogrevanja svojega doma.
– Preprosta vgradnja in jasno sporočanje stanja
delovanja ter povezav s signalnimi lučkami.
– Možna uporaba tudi na območjih brez dostopa
do fiksne internetne povezave s pomočjo mobilne
dostopne točke. GWD2 porabi zelo malo podatkov,
saj mesečno prenese samo do 30 MB.

6

Aplikacija KELVIN monterjem in
serviserjem ogrevalnih sistemov,
opremljenih z regulatorji Seltron,
prinaša nov pametnejši in
učinkovitejši način dela.

Aplikacija hkrati omogoča lepši in boljši pregled
delovanja ter lažje in hitrejše konfiguracije regulatorjev
Seltron, z oddaljenim dostopom pa odpravlja vrsto
nevšečnosti, s katerimi so se monterji in serviserji
srečevali doslej.
Aplikacija KELVIN je na voljo za mobilne telefone in
tablice z operacijskim sistemom Android ali iOS ter za
vse sodobne različice spletnih brskalnikov.

Leta 2017 smo nadaljevali z razvojem aplikacije Kelvin,
ki monterjem in serviserjem ogrevalnih naprav prinaša
novo napredno možnost dela ter oddaljenega nadzora
nad objekti. KELVIN je prva aplikacija, ki serviserjem
ogrevalnih naprav omogoča celovit pregled stanja
ogrevalnih sistemov njihovih strank. V aplikaciji
CLAUSIUS si stranka izbere svojega serviserja, tako da
mu doda dostop prek elektronske pošte, s katero se
je registriral v aplikaciji KELVIN. Serviser novo stranko
potrdi in jo s tem doda na seznam svojih strank. S tem
serviser pridobi možnost vpogleda in analize delovanja
ogrevalnega sistema stranke. Vse spremembe
nastavitev in dodane opombe ali servisni zapisi, ki
nastanejo pri izvajanju servisne storitve, se shranijo v
podatkovno zbirko stranke in njenega objekta.
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Nekaj izpostavljenih
funkcionalnosti aplikacije KELVIN
za pomoč pri delu serviserjev.

Opisi pomena parametrov z zgodovino
nastavitev
Za lažjo in hitrejšo nastavitev regulatorja so v aplikaciji
KELVIN vsi parametri opremljeni z opisi in navodili.
Za vsakega od njih se beleži tudi zgodovina vseh

Zmogljiva diagnostika

sprememb nastavitev. Tako na teren ne bo treba več

Z diagnostiko lahko poljubno izberete prikaz tipal in

nositi priročnika, ampak samo mobilni telefon ali

krmilnih izhodov ter analizirate delovanje sistema. Hitro
lahko odkrijete nepravilnosti v delovanju in ugotovite,

tablico.

kateri del sistema je treba optimizirati. S pomočjo

Učinkovito obveščanje za manj nepotrebnih poti

analize ogrevalnega sistema boste lahko ugotovili,

Serviser, ki bo imel dostop do ogrevalnega sistema

kateri posegi bi bili pri ogrevalnem sistemu ali poslopju

uporabnika, bo obveščen o morebitnih napakah ali

še potrebni, da bo ogrevanje dolgoročno delovalo čim

nepravilnem delovanju. Nekatere težave bo lahko prek

bolj varčno.

aplikacije rešil na daljavo. Če bo obisk na terenu nujen,
pa bo na objekt prišel pripravljen in težavo v večini

Opis konfiguracije ogrevalnega sistema
Z aplikacijo KELVIN lahko popišete in dokumentirate
vse dele ogrevalnega sistema, tako da lahko v vsakem
trenutku vidite vse elemente, ki so nameščeni v
ogrevalnem sistemu in so morda vzrok nepravilnega
delovanja ali okvare.
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primerov odpravil z enim obiskom.

SeltronHome v funkciji nadzora in optimizacije
ogrevanja v velikih objektih

Mobilni komplet za nadzor velikih kotlovnic
RID8

SeltronHome prinaša povsem novo dodano vrednost

RID8 je mobilni komplet za nadzor kotlovnic, ki

v obliki nadzornega centra za upravljanje velikih

vsebuje regulator ogrevanja WXD, temperaturna tipala,

komercialnih objektov, kjer je nujno zanesljivo

komunikacijski vmesnik GWD2 in mobilno dostopno

spremljanje ogrevalnega sistema, saj napake v

točko. Vse skupaj je nameščeno v kovček, ki ga lahko

delovanju lahko povzročijo tudi večjo gospodarsko

poljubno prenašate. Meritve lahko nato spremljate in

škodo. Delovanje ogrevalnih sistemov lahko s pomočjo

analizirate v aplikaciji KELVIN.

SeltronHome učinkovito dokumentirate in pozneje
analizirate. Upravitelju ogrevalnega sistema je

SeltronHome pri ogrevanju z oljem ali peleti

omogočeno sprotno spremljanje delovanja s pomočjo

SeltronHome se je odlično izkazal v kombinaciji s

aplikacije CLAUSIUS.

kotli SELTRON PKO pri ogrevanju na pelete ter kotli
SELTRON HC in HB pri ogrevanju na olje. Po eni strani

Mnenje uporabnika SeltronHome v industrijskem
objektu Pohištvo Iskra

lahko z aplikacijo KELVIN spremljate in nastavljate
delovanje kotlov, po drugi strani pa je strankam na
voljo aplikacija CLAUSIUS, kjer lahko spremljajo

»Z aplikacijo CLAUSIUS na svojem mobilnem

stanje peletov v zalogovniku ali pa porabo in strošek

telefonu sem zelo zadovoljen, ker je zelo preprosta

kurilnega olja.

za uporabo. Uporabljal sem jo lahko, še preden smo
imeli usposabljanje. Nastavitev temperatur in časov

Nadgradnja regulatorjev na terenu

ogrevanja je zelo hitra ter pregledna. Najbolj všeč mi

Na začetku leta 2018 bomo predstavili tudi aplikacijo

je, da lahko to počnem kjer koli, kjer imam dostop do
interneta. V aplikaciji lahko zelo preprosto pregledam
temperature dvižnih vodov in preverim delovanje
kotla. Reševanje težav na daljavo s Seltronovim
strokovnjakom je zelo učinkovito. Presenečen sem, da

za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android,
s katero bo mogoče regulator z USB-izhodom
nadgraditi na terenu in ga ne bo več treba nositi na
servis Seltron.

imamo tako dobre razvijalce regulacij na domačem
trgu v Sloveniji. Vse pohvale ekipi Seltron.«
Gregor Iskra, vodja proizvodnje Pohištvo Iskra
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Za razliko od regulatorja
ogrevanja imajo stranke pametni
telefon vedno pri roki. Zakaj
torej ne bi nastavile temperature
ogrevanja kar s kavča, iz službe, s
počitnic ali poslovne poti in tako
poskrbele, da se vedno vrnejo v
topel dom? Aplikacija CLAUSIUS
omogoča prav to.
Preprosto upravljanje ogrevalnega sistema
Uporabnik lahko upravlja in nadzira temperaturo
prostorov ter sanitarne vode. S preprosto prilagoditvijo
urnika spreminja časovne intervale ogrevanja. Za
vsako ogrevano območje je možno nastaviti dnevno
in nočno temperaturo ter dva različna urnika ali pa kar
z eno potezo spremeniti nastavitve celotne hiše ali
stanovanja.

Nadzor stroškov
Stroški ogrevanja navadno predstavljajo zajeten
del proračuna gospodinjstva. S pomočjo aplikacije
CLAUSIUS lahko uporabnik zveča bivalno udobje in je
kljub temu varčen z energijo.

Vsa družina lahko uporablja aplikacijo
K uporabi aplikacije lahko povabi tudi ostale družinske
člane in jim s tem ponudi možnost, da sodelujejo pri
ustvarjanju skupnega toplega in varčnega okolja. Če
v hiši z enim ogrevalnim sistemom živita dve ali več
družin, lahko posamezni člani gospodinjstva ogrevanje
prilagajajo za svoj del hiše.

Miren spanec
Uporabnik lahko od koder koli preveri stanje
ogrevalnega sistema, spremeni posamezne nastavitve
in se odzove ob morebitnih napakah. Z aplikacijo
CLAUSIUS ima uporabnik svoj ogrevalni sistem pod
popolnim nadzorom. V aplikaciji uporabniki vidijo tudi
opozorila o okvarah ali motnje v delovanju ogrevalnega
sistema.
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Kaj potrebujemo za delovanje SeltronHome
Za delovanje aplikacij CLAUSIUS in KELVIN
potrebujemo:
– pametni telefon ali tablico z operacijskim sistemom
Android ali iOS in spletnim brskalnikom,
– nameščeno aplikacijo, ki jo poiščete tako, da v
trgovini Google Play ali App Store vnesete iskalni
niz »SeltronHome CLAUSIUS« ali »SeltronHome
KELVIN«,
– enega od podprtih regulatorjev ogrevanja Seltron,
– komunikacijski vmesnik GWD2,
– brezžični usmerjevalnik (WiFi) z dobro kakovostjo
signala.
Aplikacija deluje v vseh spletnih brskalnikih.
SeltronHome podpira naslednje serije regulatorjev:
– PROMATIC WDC s programsko opremo različice 3.1.0
in novejše,
– PROMATIC WXD s programsko opremo različice
1.0.0 in novejše,
– PROMATIC KXD s programsko opremo različice 1.0.0
in novejše,
– PROMATIC KUD s programsko opremo različice 1.0.0
in novejše,
– PROMATIC KPD s programsko opremo različice 1.3.0
in novejše,
– PROMATIC SGC s programsko opremo različice 2.0.0
za model SGC67H/V in 3.0.0 za ostale modele.
Aktivno delamo na podpori za preostale serije
regulatorjev ogrevanja Seltron.
Posodobljen seznam podprtih regulatorjev najdete na
naslovu www.seltronhome.com.
Produktni vodja SeltronHome
Anej Mehadžič
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Ogrevanje s kurilnim oljem še
vedno zaseda pomembno mesto
med energenti in je eden bolj
razširjenih načinov ogrevanja
stavb ter sanitarne vode v
Sloveniji.

V primeru zamenjave z novim energijsko učinkovitim
kotlom na olje, ste dosegli ugodno razmerje med
dobljeno vrednostjo in še pomembneje udobjem ter
vloženimi finančnimi sredstvi.
Kljub razširjenosti oljnih kotlov se je treba zavedati,
da je velik delež oljnih kotlov v Slovenskih domovih še
vedno zastarelih z nizko učinkovitostjo delovanja. Prav
tako je še vedno dokaj velik delež kombiniranih kotlov,

Dejstvo je, da je kurilno olje idealna rešitev za vse,
ki želijo zanesljiv, učinkovit vir ogrevanja z najvišjo
stopnjo udobja. Če poslopje ni zelo energijsko
potratno, je lahko sodoben oljni kotel gospodaren vir
ogrevanja z vidika vloženih sredstev in udobja, ki ga
omogoča.
Znano je, da so pričele cene naftnih derivatov pred
leti strmo padati in so do današnjih dni ostale na
nizkih ravneh. Po ocenah analitikov višjih dvigov
cen v prihodnjih letih ni pričakovati, saj proizvodne
zmogljivosti rastejo hitreje od povpraševanja.
Ob trenutnih cenah je lahko ogrevanje na kurilno
olje precej gospodarno, zlasti, če star dotrajan ali
kombiniran kotel preprosto zamenjate z novim
nizkotemperaturnim ali kondenzacijskim oljnim kotlom.
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kjer je učinkovitost prav tako vprašljiva in praviloma
ne presega 75 %. Prav v takšnih primerih je lahko
zamenjava starega manj učinkovitega kotla z novim
zelo racionalna odločitev.
V podjetju SELTRON se trudimo nenehno slediti
trendom in izdelkom na področju ogrevanja ter jih še
nadgrajevati. Dejstvo je, da je v ogrevalnih sistemih
smiselno uporabljati naprave z najvišjo učinkovitostjo
in minimalnim vplivom na okolje, kar spodbuja tudi
nova evropska zakonodaja, ki določa minimalne
standarde, ki jih morajo izpolnjevati ogrevalne naprave.
Spremembe, ki jih je na področju oljnih kotlov prinesla
omenjena zakonodaja, določajo, da je dovoljeno

prodajati samo najboljše kotle z visoko učinkovitostjo

Ker se zavedamo, da samo odličen kotel ni dovolj za

in nizkimi emisijami. Kot odziv na zgoraj navedene

dobro delovanje ogrevalnega sistema, smo v oljne

trende in zahteve smo v podjetju SELTRON predstavili

kotle SELTRON vgradili izjemno zmogljiv regulator

paleto novih modelov oljnih nizkotemperaturnih ter

PROMATIC KXD20, ki združuje funkcionalnost

kondenzacijskih kotlov.

kotlovnega in vremensko vodenega regulatorja.
Regulator KXD tako skrbi za pravilno delovanje kotla,

Oljni nizkotemperaturni kotli SELTRON HB

krmili lahko dva mešalna kroga na osnovi zunanje in

So zlasti primerni za ogrevanje starejših stavb in hkrati

sobne temperature ter skrbi za pripravo sanitarne

odlična rešitev za zamenjavo starega dotrajanega
kotla. Dovršena konstrukcija kotla in tovarniško
vgrajen, izpopolnjen ter izjemno učinkovit gorilnik

vode. Z vgradnjo dodatnega modula GWD pa boste
prek aplikacije CLAUSIUS o delovanju kotla obveščeni
tudi prek mobilnega telefona ali tabličnega računalnika.

z modrim plamenom skrbita za optimalno in čisto
zgorevanje kurilnega olja z visokim izkoristkom in

Produktni vodja

nizkimi emisijami.

Mitja Hertiš

Oljni kondenzacijski kotel SELTRON HC
Je idealna rešitev za vse, ki želijo zanesljiv, učinkovit vir
ogrevanja z maksimalno stopnjo udobja. Sodobni oljni
kondenzacijski kotli zagotavljajo visoko učinkovitost
z dodatnim izkoristkom energije dimnih plinov, zato
so še posebej primerni za ogrevanje obnovljenih
objektov in novogradenj, saj odlično delujejo tudi pri
nizkotemperaturnih režimih ogrevanja.
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Najmanjši kombinirani plinski
kondenzacijski kotel Daikin,
zasnovan z inovativno
kondenzacijsko tehnologijo, za
zanesljivo in učinkovito ogrevanje
prostorov ter sanitarne vode.

plina. Ker regulacija kotla ves čas meri količino kisika
v dimnih plinih in posledično prilagaja zgorevanje,
ni potrebe po zamenjavi plinskih šob pri prehodu z
zemeljskega plina na utekočinjeni naftni plin (UNP) ali
obratno. Ob prehodu se izvedejo samo sprememba
parametra in nastavitve na plinskem ventilu, kar
je velika prednost za monterja in stranko. Pri tem
odpadejo stroški predelave in morebitni zapleti pri
dobavi potrebnih kompletov. Kotel DAIKIN NDJ1 se

Koncern DAIKIN, ki spada med vodilna globalna
podjetja na področju ogrevanja, hlajenja in
klimatizacije, je vstopil tudi na področje plinskih kotlov
s plinskim kondenzacijskim kotlom z oznako NDJ1.
Pri kotlu DAIKIN NDJ1 gre za vrhunski plinski
kondenzacijski kotel, ki je izjemno varčen, tih in
vsestranski. Gre za izdelek lastnega razvoja koncerna
DAIKIN, v katerega so vključene več kot 90-letne
izkušnje in znanja iz prenosa toplote, hidravlike
ter zgorevalne tehnike. Je eden redkih kotlov na
slovenskem trgu s serijsko vgrajenim aktivnim
nadzorom in samodejnim prilagajanjem zgorevanja
(sistem SCOT), kar za stranko pomeni velik
prihranek pri gorivu, saj kotel skozi vse leto deluje v
najvarčnejšem načinu ne glede na zunanje dejavnike,
kot so spremembe temperature, zgorevalnega zraka,
zračnega tlaka in spremembe v kalorični vrednosti

14

ponaša tudi z zelo širokim razponom modulacije moči
(1 : 8 oziroma 2,9–24 kW pri NDJ1-24), kar pomeni, da
se lahko v celoti prilagodi spreminjajočim se toplotnim
potrebam objekta (tudi pri tako imenovanih varčnih
hišah) ter po nepotrebnem ne troši goriva tudi ob
manjših toplotnih potrebah (prehodna obdobja).
Je najkompaktnejši kotel na trgu in zaradi svojih
optimiziranih mer omogoča zelo prilagodljivo
namestitev, saj ga je mogoče namestiti v kotlovnico,
kopalnico, večnamenski prostor in celo v zid (v
kombinaciji s posebnim ohišjem – dodatna oprema).
Novi kotel DAIKIN NDJ1 se ponaša z dovršenim in
privlačnim videzom ter »očesom DAIKIN«, ki diskretno
signalizira delovanje kotla oziroma obratovalno fazo.

Kotel je med delovanjem izjemno tih, saj se ponaša

z brezplačno aplikacijo DAIKIN omogoča nadzor nad

s serijsko vgrajenim dušilnikom zvoka, kar je velika

delovanjem kotla prek pametnega telefona.

prednost pri namestitvi v bivalnih prostorih.

V novem, tehnološko naprednem, varčnem in

Poleg izjemno nizke porabe pri ogrevanju je kotel

zanesljivem plinskem kondenzacijskem kotlu je DAIKIN

DAIKIN tudi visoko učinkovit pri pripravi tople

združil svoje bogato znanje na področju energetike.

sanitarne vode – STV, saj prav tako deluje v območju

Daikin je skupaj z našim podjetjem, ki se ponaša s

kondenzacije in se ponaša s STV razreda XL. Kar se

skoraj 30 leti izkušenj na področju varčnega ogrevanja

tiče priprave tople sanitarne vode, imate na izbiro

prostorov, kupcem ogrevalnih naprav na slovenskem

različico »Combi«, ki je že opremljena z vgrajenim

trgu ponudil tudi vrhunske poprodajne aktivnosti ter

izjemno dobrodušno dimenzioniranim ploščatim

servis prek lastne servisne mreže.

toplotnim izmenjevalnikom in ne potrebuje dodatnega
grelnika. Takšna izvedba je še posebej primerna

Za dodatna vprašanja ali brezplačno svetovanje smo

za stanovanja in manjše hiše, kjer ste omejeni s

vam z veseljem na voljo pri podjetju Seltron d.o.o.,

prostorom. Hkrati pa zagotavlja visoko udobje oskrbe

Tržaška cesta 85 A, Maribor ali na telefonski številki

s toplo sanitarno vodo, saj kotel ponuja funkcijo

02 671 96 68.

»toplega zagona«.
Če pa okoliščine na objektu zahtevajo pripravo STV

Produktni vodja

prek grelnika, vam je na voljo različica »Tank«, kjer

Boris Gojkošek

priprava STV poteka prek v kotlu integriranega
trismernega ventila. V kotel sta že vgrajena obvod in
varčna obtočna črpalka energijskega razreda A+.
Serijsko tovarniško vgrajena je regulacija na podlagi
zunanje temperature, ki med drugim omogoča tudi
povezljivost s solarnim sistemom za zaporedno in
vzporedno konfiguracijo. Prav tako serijska je možnost
nadgradnje kotla z modulom LAN, ki vam v kombinaciji

15

Glasilo podjetja DECEMBER 2017

Toplotna črpalka Seltron San
je zdaj še učinkovitejša, saj
je po novem opremljena z
edinstvenim patentiranim
kapilarnim izmenjevalnikom
(kondenzatorjem).

pravokotne oblike. Omenjena tehnologija se že vrsto
let uporablja v avtomobilski industriji, medtem ko jo na
trgu toplotnih črpalk predstavljamo prvi.
Aluminijasti kapilarni izmenjevalnik je podobno kot
cevi nameščen okoli zalogovnika tople vode, vendar
zaradi svoje inovativne oblike omogoča maksimalno
stično površino z zalogovnikom sanitarne vode in
posledično izjemno dober prenos toplotne energije na

Edinstveni patentirani izmenjevalnik je nameščen
na zunanji strani zalogovnika tople vode in ponuja
bistveno večjo stično površino z zalogovnikom,
kar se odraža v še višji učinkovitosti delovanja kot
doslej, zaradi česar se toplotna črpalka uvršča med

vodo. Kapilarni izmenjevalnik je nameščen neposredno
na zunanji plašč zalogovnika sanitarne vode, takoj pod
Kapilarni izmenjevalec
Zalogovnik
Izolacija

najučinkovitejše toplotne črpalke za sanitarno vodo na
trgu.

Z novim edinstvenim patentiranim kapilarnim
izmenjevalnikom do 10 % učinkovitejše priprave
tople sanitarne vode
Toplotne črpalke za sanitarno vodo predstavljajo

njegovo izolacijo. Omenjena rešitev omogoča tudi do

enega najučinkovitejših načinov ogrevanja sanitarne

10 % višjo učinkovitost v enakih razmerah delovanja v

vode. Kljub svoji učinkovitosti pa imajo eno

primerjavi s toplotnimi črpalkami s klasičnim cevnim

pomanjkljivost. Toplotne črpalke, ki so trenutno na

izmenjevalnikom.

voljo na trgu, uporabljajo okrogle ali D-oblike cevi,

Za proizvodnjo enake količine toplote za ogrevanje

ki so »navite« okoli zalogovnika tople vode in služijo

sanitarne vode toplotna črpalka SELTRON SAN s

kot izmenjevalnik za prenos toplotne energije na

kapilarnim izmenjevalnikom porabi do 20 % manj

vodo. Slabost takšne izvedbe je, da je zaradi linearne

moči pri stiskanju plina. Z nižjimi potrebnimi tlaki plina

oblike stična površina cevi s steno zalogovnika še

in manjšo upornostjo kapilarnega izmenjevalnika je

vedno majhna, saj večji del cevi dejansko nima stika

delovanje kompresorja bolj tekoče, kar se odraža tudi v

z zalogovnikom. Posledično je učinkovitost prenosa

daljši življenjski dobi naprave.

energije še vedno razmeroma nizka.
Kot novost na trgu toplotnih črpalk za ogrevanje
sanitarne vode vam predstavljamo povsem novo
rešitev, tj. aluminijasti kapilarni izmenjevalnik
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Produktni vodja
Mitja Hertiš

Seltron in Daikin na obisku pri
celjskih grofih.

Iz tega razloga smo bili kot izkušeni strokovnjaki za
ogrevanje in hlajenje povabljeni k sodelovanju že
v projektni fazi, kjer smo skupaj z načrtovalci našli
odlične rešitve z izdelki DAIKIN. Pri projektu smo

Na podlagi svojih aktivnosti in prizadevanj smo

z nasveti in usmeritvami sodelovali tudi pri izvedbi

zabeležili prve večje uspehe na področju srednje velikih

ter skupaj s partnerskim serviserjem uspešno izvedli

in velikih objektov ter projektnega dela. Pohvalimo

zagon naprav.

se lahko, da smo bili dobavitelj opreme DAIKIN za
ogrevanje in hlajenje na pravkar zaključenem objektu

Vgrajen je bil hladilni agregat DAIKIN moči 50 kW, ki

Medicinsko diagnostičnega centra Lanovž Celje. Gre za

opravlja zelo zahtevno nalogo hlajenja helija, ki hladi

zahteven projekt zasebnega investitorja, ki se je odločil

magnet diagnostične naprave za magnetno resonanco.

ponuditi sodobne prostore za opravljanje medicinskih

Dodatno je bila vgrajena 64-kilovatna reverzibilna

storitev.

toplotna črpalka DAIKIN, ki skrbi za ogrevanje

K zahtevnosti projekta je pripomoglo tudi dejstvo, da

in hlajenje prostorov za medicinsko osebje ter

se je investitor za zgoraj navedene namene odločil

obiskovalce. Poleg tega so bile vgrajene tri inverterske

obnoviti 600 let star dvorec Lanovž v Celju.

klimatske naprave DAIKIN za hlajenje tehničnega

Posledično sta bila projektni del in izvedba zelo

prostora in prostora s strežniki. Prav tako sta bili

zahtevna ter podvržena strogim zahtevam Zavoda za

vgrajeni dve inverterski klimatski napravi DAIKIN s

varstvo kulturne dediščine.

parapetnima notranjima enotama za hlajenje vitalnih
segmentov objekta.
Gre za odličen referenčni objekt, ki dokazuje, da je
Seltron skupaj s svojimi partnerji sposoben realizirati
zahtevne projekte na najvišji ravni.
Produktni vodja
Boris Gojkošek
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Leto 2017 je za podjetje v več
pogledih v znamenju presežkov,
saj se lahko tudi na razvojem
področju pohvalimo s številnimi
novostmi.

PROMIX AVD
Na začetku leta se je pričel razvoj nove generacije
motornih pogonov AVD. Eno od načel blagovne
znamke Seltron je, da nenehno nadgrajujemo trende,
zato smo se tudi pri razvoju novih motornih pogonov
držali te usmeritve.
Z zavzetim delom, raziskovanjem slabosti obstoječih

PROMATIC AHC
Novembra 2016 smo zaključili z razvojem kompaktnih
vremensko vodenih regulatorjev AHC. Testiranje in
priprava proizvodnje sta nam vzela še nekaj časa,
zato smo s serijsko proizvodnjo začeli maja 2017.
Glede na opravljene raziskave je AHC najnaprednejši
in najbolj dovršen kompaktni regulator ogrevanja na
trgu. Je edini s kapacitivnimi tipkami, zaslonom za
pregled in nastavljanje, možnostjo uporabe v različnih
ogrevalnih in hladilnih sistemih, z inovativnim sistemom
priključitve tipal in možnostjo namestitve na več kot
20 različnih mešalnih ventilov na trgu. Izdelek je bil
pozitivno sprejet pri kupcih doma in v tujini, kar je
dobra spodbuda za nadaljevanja razvoja v tej smeri.

sorodnih izdelkov ter iskanjem inovativnih rešitev
in izboljšav smo uspeli razviti motorni pogon, ki je
korak pred konkurenco. Motorni pogon Seltron AVD
kot prvi na trgu ponuja aktiviranje ali izklop sklopke
s preprostim pritiskom tipke. Orodje, kot je izvijač ali
kovanec in smo ga potrebovali pri prejšnji generaciji
pogonov ali pogonih konkurenčnih proizvajalcev, ni več
potrebno. Ob aktivaciji sklopke se motorček izklopi,
kar dodatno zmanjšuje porabo energije. Montaža in
demontaža pogona potekata s pomočjo prirobnice za
samodejno namestitev. Uporabnik samo potisne pogon
na ventil in namestitev je končana. Za demontažo na
pogonu pritisnete tipko, motor pa se sam sname z
ventila. Vijačenje skozi gumb pogona ni več potrebno.
Nadaljnja novost je odstranljiv električni kabel, kar je
posebej priročno pri vzdrževanju ali podaljševanju
kabla. Na voljo so pribori za vse tipe ventilov na trgu,
tj. rotacijske in kroglične. Za nastavljanje smeri vrtenja
in obročka dodatnega stikala ni treba odstraniti
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pokrova pogona. Nastavitev je mogoče preprosto

Sobni termostat RTD

izvesti tudi pri že nameščenem pogonu. AVD se poleg

Ob koncu leta se je začela serijska proizvodnja

tega ponaša z univerzalnim delovanjem, s katerim
uporabnik preprosto izbere, ali naj krmiljenje pogona
poteka 2- ali 3-točkovno.
Med prvimi partnerji OEM, ki so želeli novo generacijo
motornih pogonov AVD, sta podjetji Afriso in Wita.
Za obe podjetji smo izdelali motorni pogon v izvedbi
OEM. Na začetku leta 2018 načrtujemo serijsko
proizvodnjo novega motornega pogona AVD tudi pod
svojo blagovno znamko.

PROMATIC ZCE

sobnega termostata RTD. To je težko pričakovan
izdelek, ki ga odlikujejo številne napredne funkcije.
Sobni termostat je opremljen s številnimi senzorji, s
katerimi uporabniku zagotavlja dodatno udobje in
kakovost bivanja.
S senzorjem je mogoče spremljati vlago v prostoru
in jo ustrezno vzdrževati. Senzor za svetlobo zazna
stopnjo osvetljenosti prostora, na osnovi tega podatka
pa termostat samodejno prilagaja osvetlitev zaslona.
S senzorjem za tlak s termostatom dobimo tudi
vremensko postajo in napovedovanje vremena. V

Ob koncu leta 2016 smo pričeli z razvojem conskega

Premium izvedbi termostata je na voljo tudi senzor

regulatorja ZCE, ki je namenjen sistemom talnega

kakovosti zraka, s katerim nas termostat opozarja,

ogrevanja. Razvoj še traja, regulator pa bo lahko

da je potrebno zračenje. Mogoče je tudi krmiljenje

krmilil do šest neodvisnih con, ogrevanje ali hlajenje,

prezračevalnega sistema (odvisno od modela).

regulacijo dovoda s konstantno temperaturo ali

Termostati so na voljo z baterijskim ali omrežnim

vremensko vodeno regulacijo. Na voljo bo v ožičeni ali

napajanjem in enim ali dvema izhodoma.

brezžični izvedbi ter za sisteme s 24- ali 230-voltnim
napajanjem. Za dodatno udobje bodo skrbeli sobna

Vodja razvoja

enota RCD ter aplikaciji Clausius in Kelvin.

Edi Krivec

Med prvimi partnerji OEM, ki so se odločili za regulator
ZCE, je podjetje Geberit.
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Na začetku decembra smo
premagali magično letno mejo
100.000 izdelanih motornih
pogonov.
Še vedno sledimo svojemu cilju, tj. da bi zagotovili
stabilno, inovativno, vitko (pretočno) in zaupanja
vredno proizvodnjo s poudarkom na kakovosti, ki pa je
še vedno dovolj načrtovano prilagodljiva in pripravljena
na dinamične zahteve naših kupcev. Vsaka sprememba
pa je zapisana v smernicah in vodilih Industrije 4.0 ali
morda še širše ter bolje, Podjetja 4.0.
S prodajo na domačem in tujem trgu smo uspešno
uskladili vnose planskih prodajnih količin svojega
proizvodnega programa. S tem smo pridobili celovit
količinski in terminski nadzor nad vhodnimi materiali
ter odpravili eno od ozkih grl. Hkrati smo postavili
močne in stabilne temelje za optimalen razvoj
strateškega dela nabavnih procesov.
Zaposlili smo štiri nove sodelavce in jih uspešno
priključili svojemu delovnemu kolektivu.
Brez večjih zapletov in zamud smo sledili okrepljenim
prodajnim trendom. Prebili smo magično letno mejo
100.000 izdelanih motornih pogonov.
Proizvodna tehnologija je v sodelovanju z razvojem
uvedla precej nadgrajenih, izboljšanih izdelkov v
posameznih družinah in utrla pot povsem novi družini
conskih regulacij.
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Krepimo zmogljivosti delovnih orodij in naprav na
ozkih grlih pretočnosti proizvodnje. Pripravili smo novo
družino testnih naprav za motorne pogone, v zaključni
fazi načrtovanja pa je redundantna robotska celica.
V teku je prostorska reorganizacija proizvodnih in
proizvodno-logističnih prostorov. S prenovo bomo
pridobili dvakrat toliko proizvodnih prostorov in jih
opremili vitki proizvodnji primerno.
Smo v končni fazi uvajanja metode 5S na proizvodnih
delovnih mestih. Metodo bomo po tem pilotskem
proizvodnem projektu razširili na celotno podjetje.
Skozi vse leto smo se udeležili več specializiranih
izobraževanj. Znanje, ki smo ga pridobili, nam
omogoča učinkovitejše odpravljanje vzrokov
proizvodnih zastojev in neskladij.
Celotno proizvodnjo bomo opremili s supermarketi, ki
so pogoj za popolno optimizacijo zalaganja delovnih
mest in skrajševanje pripravljalnih časov.
Na primernih delovnih mestih bomo uvedli drugo
od metod vitke proizvodnje – metodo samodejnega
načrtovanja delovnih nalogov KANBAN.
Spremembe so priložnosti za rast in zorenje, zato
sem prepričan, da jih bomo izkoristili. Z optimizmom,
odličnimi prodajnimi napovedmi in polno mere energije
zremo v leto 2018.
Vodja proizvodnje
Sebastijan Glazer

Informacijska tehnologija si vedno
prizadeva za varnost podatkov in
zagotavlja uporabnikom prijazno
delovanje informacijskih sistemov.
Kot podporna služba našega podjetja za informacijsko
tehnologijo smo skupaj z vsemi zaposlenimi,
ki so sodelovali v letošnjih projektih, dosegli in
presegli zastavljene cilje ter s tem ustvarili dodatne
konkurenčne prednosti in dodano vrednost podjetja.
Izpostavljam nekaj naših skupnih dosežkov:
– Spletna stran proizvodnega programa Seltron je
bila v celoti prenovljena. Na voljo bo na začetku
prihodnjega leta na naslovu www.seltron.eu.
– Zamenjali in dopolnili smo strojno opremo
terminalskih delovnih mest v trgovini ter logistiki
na novi terminalski strežniški platformi Windows. S
tem so delovna mesta postala še bolj ergonomska in
uporabnikom prijaznejša.
– Velik izziv je bila tudi nadgradnja osnovnega
centralnega informacijskega sistema ERP na novo
generacijo.

talnega ogrevanja, ki ga bomo na začetku leta
ponudili svojim poslovnim partnerjem v sklopu
portala Seltron B2B.
– Interni spletni portal smo preselili na platformo
Sharepoint 2016. Začeli smo z njegovo prenovo
in ga poimenovali moj.seltron.si. Za razliko od
interneta je intranet zasebno računalniško omrežje,
s pomočjo katerega si zaposleni olajšamo delo.
Do zbranih podatkov in informacij na intranet
portalu je zaposlenim omogočen preprost ter hiter
dostop v vedno in povsod. Platforma Sharepoint
je uporabniku prijazna in razmeroma preprosta za
uporabo. Omogoča podporo poslovnim procesom
podjetja, saj jih s pravilno nastavitvijo poenostavi in
izboljša. Na njej bomo postavili oddelčne indekse
KPI in spremljali njihovo odstopanje od načrtovanih
časovnih ciljev. Na portalu moj.seltron.si bomo
objavljali oddelčna in splošna interna obvestila,
interne ankete in novice ter gradili zbirko znanja in
dokumentacije prodajno-proizvodnega programa.
Vodja informatike
Sebastijan Glazer

– Veliko smo vlagali v informacijsko varnost in se
pripravljali na uvedbo zahtev uredbe GDPR v lokalno
zakonodajo, kakor določa prenovljeni Zakon o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
– Dodatno smo optimizirali prodajne in logistične
procese.
– V končni fazi je projekt izgradnje portala za izračun
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Številne prodajne aktivnosti,
izvedena izobraževanja, širitev
ponudbe in ugodna gospodarska
rast so leta 2017 botrovali rasti
prodaje ogrevalnih naprav ter
inštalacijskega materiala na
domačem trgu.
Tudi v tem letu smo se s skupnimi močmi trudili, da
bi vam ponudili kakovostne in cenovno konkurenčne
storitve. Pri pridobivanju poslov je ena večjih
konkurenčnih prednosti odlično tehnično strokovno
znanje, zato smo tudi letos za svoje poslovne partnerje
organizirali številna izobraževanja. Januarja in februarja
smo izvedli tehnično-prodajne seminarje s področja
toplotnih črpalk DAIKIN. V spomladanskih mesecih
smo prav tako organizirali več seminarjev, na katerih
smo predstavljali novosti ter utrjevali znanje s področja
regulacije ogrevanja Seltron.
Maj in september sta potekala v znamenju
izobraževanja serviserjev za program toplotnih črpalk
in plinskih kotlov DAIKIN. Ponosni smo, da smo leta
2017 v podjetju gostili več kot 200 inštalaterjev.
Svoje najzvestejše kupce programa DAIKIN smo
nagradili s 3-dnevno strokovno ekskurzijo na Češko,
kjer smo si ogledali proizvodnjo klimatskih naprav
DAIKIN in kulturne znamenitosti Prage z okolico.

Z namenom širjenja dokupnega programa Seltron
zunaj meja Slovenije smo sodelovali kot razstavljavci
na specializiranem sejmu ogrevanja in klimatizacije v
Welsu.
Zadovoljni smo, da se je strateška usmeritev v razvoj
in širjenje ogrevalne tehnike pod lastno blagovno
znamko izkazala za dobro odločitev. Prodajne številke
in zadovoljstvo kupcev potrjujejo pravilnost odločitve.
V iztekajočem se letu smo tako na področju
dokupnega programa trgu ponudili nov oljni
kondenzacijski kotel z izjemno zmogljivim vremensko
vodenim regulatorjem ogrevanja, razširili smo ponudbo
grelnikov za vodo ter trgu ponudili cevi PEX-a pod
blagovno znamko Seltron. Vse navedeno in še veliko
več je predstavljeno v našem »Ceniku za mojstre 2017«,
katerega vsebina in videz ponazarjata kompetence in
vizijo našega podjetja.
Tehnologija in z njo svet se razvijata vse hitreje. Tako je
tudi naše področje podvrženo nenehnim spremembam
in izzivom. V prihajajočem letu prav tako pripravljamo
novosti na področju proizvodnega in dokupnega
programa, ki jih bomo prvič predstavili na sejmu
Energetika v Celju.
Zavedamo se, da je kapital podjetja zadovoljen
usposobljen kader, zato bomo tudi v prihodnje
za zaposlene pripravljali izobraževanja za dvig
kompetenc, da bi tudi v prihajajočem letu bili kos
vašim potrebam in željam.
Vodja komerciale domači trg
Miran Kvas
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Letos smo dosegli 25-odstotno,
tj. za podjetje rekordno rast
prodaje izdelkov Seltron na tuje
trge.
Leto 2017 v prodaji podjetja Seltron na tuje trge
predstavlja rekordno leto. Pri doseganju tako dobrega
rezultata smo se srečevali s številnimi izzivi, ki smo
jih več ali manj uspešno premagovali. Povečanje
realizacije je od nas zahtevalo veliko enotnost in
sodelovanje med vsemi oddelki v podjetju.
Rast prodaje je zahtevala veliko prilagodljivost
proizvodnje. Pred proizvodnjo so bile postavljene
zahteve po kratkih dobavnih rokih, široki paleti
izdelkov in skrbi za vrhunsko kakovost izdelkov. Z
veliko mero potrpežljivosti in obilico usklajevanja smo
ugotovili, da smo prava ekipa, ki lahko s skupnimi
močmi doseže in preseže zastavljene cilje.
Dosežena rekordna rast je posledica globalne
gospodarska rast, ki je vplivala tudi na naše rezultate.
Večina naših poslovnih partnerjev je povečala svoj
odvzem. Kupci na tujem trgu v svojo prodajno
ponudbo uspešno vključujejo naše nove izdelke, kot
so regulatorji konstantne temperature ACC in sobni
termostati.
Leta 2017 smo uspešno izvedli projekt OEM novega
motornega pogona AVD, od katerega v naslednjih
letih pričakujemo odlične prodajne rezultate. V tem
trenutku se s partnerjem dogovarjamo tudi o razširitvi
sodelovanja še na nekatere druge izdelke. Inovativna

zasnova in komercialna uspešnost novega motornega
pogona OEM se kažeta tudi v rekordni prodaji, saj
je naš partner z njim dosegel skoraj 70-odstotno
rast. Tehnične novosti na pogonu, kot so sistem klik
za pritrjevanje brez vijaka, sklopka, ki se aktivira z
gumbom, ter preprost način pritrjevanja kabla so
naletele na veliko zanimanje in odobravanje pri kupcih.
Naše 30-letne izkušnje na področju razvoja motornih
pogonov so pripomogle k temu, da praktično ni bilo
porodnih težav, od ničelne serije pa do začetka serijske
proizvodnje.
Tudi obeti za leto 2018 nas navdajajo s pozitivno
energijo, saj načrtujemo kar nekaj novih projektov, ki so
realno dosegljivi. Sklenjeni imamo dve predpogodbi,
pri čemer za eno pogodbo pričakujemo sklenitev do
konca leta oziroma v prvih dneh novega leta 2018. V
končni fazi razvoja je tudi nov izdelek OEM, ki ga je
bodoči kupec predstavil na internih predstavitvah,
kjer je naletel na odličen odziv. Posledično je bila
sprejeta pozitivna odločitev in bo s 1. aprilom 2018 naš
izdelek na voljo na kar 12 evropskih trgih. Leta 2019
pa bo partner prodajo razširil še na dodatnih 5 do 7
evropskih držav.
V naslednjemu letu imamo tudi visoka pričakovanja na
področju novih sobnih termostatov in modula GWD.
Oddelek prodaje na tuje trge smo letos okrepili z
novim prodajnim inženirjem, ki se trenutno intenzivno
usposablja na področju poznavanja in delovanja
izdelkov Seltron ter bo kompetenten svetovalec in
podpornik novim kupcem.
Vodja prodaje za tuja tržišča
Boštjan Gerlič
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Izobraževanje Seltron.
Tudi v letošnjem letu smo uspešno izvedli kar 13
strokovnih izobraževanj, od teh štiri za regulatorje
ogrevanja SELTRON, šest za toplotne črpalke DAIKIN
in tri za novi plinski kondenzacijski kotel DAIKIN.
Izobraževanja smo izvedli v novi učilnici, ki smo jo
posebej skrbno načrtovali z namenom, da svojim
slušateljem zagotovimo dobro počutje in možnosti
za čim nazornejši prikaz delovanja izdelkov ter
pridobivanje praktičnih znanj. Velikost učilnice nam
omogoča, da sprejmemo do 21 slušateljev. Za lažje
razumevanje uporabe in preizkušanje platforme
SeltronHome smo učilnice opremili z 21 tabličnimi
računalniki. Slušatelji na izobraževanju prejmejo
tudi vso potrebno literaturo, ki jim je v pomoč pri
vsakodnevnem delu.
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Strokovna izobraževanja za regulatorje
ogrevanja SELTRON 2018
Tudi leta 2018 boste imeli možnost pridobivanja novih
znanj in poglabljanja že osvojenega znanja s področja
regulacije ogrevanja Seltron. Seminarje bosta vodila
tehnični direktor g. Jože Hertiš in tehnično-prodajni
svetovalec g. Aleš Krivonog. O razpisanih terminih in
vsebini izobraževanj vas bomo sproti obveščali prek
svojega spletnega portala in e-novic.
V letošnjem letu smo zaključili z razvojem dveh
pomembnih izdelkov, tj. novega motornega pogona in
sobnega termostata, zato bomo posebno pozornost
poleg že obstoječega programa namenili prav
izdelkom, ki prihajajo na trg.

Strokovna izobraževanja za izdelke blagovne
znamke SELTRON in dokupni program 2018

Termini za vsa izobraževanja bodo objavljeni na portalu

Za blagovno znamko SELTRON bomo organizirali

prijava in na voljo podrobnejši opis vsebine. Prav

izobraževanja za:
– toplotno črpalko SELTRON SAN,
– novi oljni nizkotemperaturni kotel SELTRON HB in
oljni kondenzacijski kotel SELTRON HC,
– nove produkte iz ponudbe talnega ogrevanja in
druge novosti v programu.
V sodelovanju s podjetjem DAIKIN bomo izvedli:
– tehnično-servisna izobraževanja za plinski
kondenzacijski kotel DAIKIN NDJ1,
– komercialna izobraževanja in predstavitve novosti
DAIKIN ter nove toplotne črpalke DAIKIN Altherma

http://dogodki.seltron.si/, kjer bo pole tega možna
tako vas bomo o vseh aktualnih seminarjih obveščali
prek elektronske pošte in svojih e-novic. Če vašega
elektronskega naslova še nimamo v svoji podatkovni
zbirki ali pa ste ga med tem spremenili, vas vabimo, da
nam podatke pošljete na elektronski naslov: Marketing
Seltron@seltron.si.
E-novice izidejo enkrat mesečno. V njih svoje kupce
obveščamo o novostih v prodajnem programu,
zanimivih informacijah in ugodnostih. V rubriki »Nasvet
strokovnjaka« pa poskušamo na strokoven in preprost
način ponuditi zanimive primere iz prakse.

III. generacije,
– tehnično-komercialna izobraževanja za toplotne
črpalke DAIKIN I. stopnje,
– tehnično-servisna izobraževanja za toplotne črpalke
DAIKIN II. stopnje.
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Najuspešnejše kupce programa
Daikin smo v letošnjem
letu nagradili s tridnevnim
potepanjem po Češki, deželi
piva in bogate zgodovine velikih
vladarskih družin.
Ogled podjetja Daikin smo združili z ogledom Prage,
ki predstavlja srce tradicionalne Češke. Naš partner
podjetje Daikin je prisotno na evropskih in azijskih
trgih, v Sloveniji pa smo ga poznali predvsem po
kakovostnih klimatskih napravah. Po nakupu našega
dolgoletnega partnerja, podjetja Rotex, se podjetje
Daikin vse bolj usmerja tudi v področje ogrevanja. Pred
tremi leti smo se odločili in v svoj prodajni program
vključili njihove toplotne črpalke. Na podlagi skupnega
dela smo uspeli doseči odlične prodajne rezultate.
Prodaja toplotnih črpalk na že zasičenem slovenskem
trgu je zahtevno delo, zato je nagrada najuspešnejšim
povsem na mestu. Potrudili smo se, da naše druženje
ni bilo preveč naporno in da so imeli udeleženci dovolj
časa za sproščen pogovor ob vrčku odličnega piva.
Prvi dan smo imeli pred sabo kar nekaj ur vožnje, nato
pa smo si ogledali Český Krumlov. Nekateri so mnenja,
da je mestece eno najlepših v Evropi. Prav zato je od
leta 1992 na Unescovem seznamu posebej zaščitenih
mest.
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Drugi dan je bil za udeležence zelo pester. Po obisku
podjetja Daikin smo si ogledali plzensko pivovarno
in se odžejali z odličnim pivom. Posebej zanimiva
sta klasični način ohlajanja piva in priprava pred
polnjenjem, ki poteka v kleti – jami, ki je bila izkopana
ročno. Pivo se v sodih brez pokrova ohlaja povsem
naravno. V pivovarni si je mogoče ogledati tudi muzej
starih bakrenih kotlov za varjenje piva.
Zvečer sta nas čakali romantična plovba po Vltavi in
slovesna večerja ob pogledu na osvetljeno Prago z
reke. Praga ponuja ogromno možnosti za zabavo, zato
se je druženje nadaljevalo še pozno v noč.

Naslednji dan se je pričel z jutranjim ogledom Prage
in Hradčanov. Malokdo ve, da Hradčani veljajo za

Mnenje našega partnerja

največji grad na svetu. 570 m dolga in 128 m široka

»S podjetjem Seltron sodelujem že dolga leta in

veličastna stavba je nedvomno upravičeno deležna

vedno sem vesel njihovega povabila na druženje.

naše pozornosti. Očarljivost arhitekture tod ne pozna

Tri dnevni izlet po Češki z ogledom proizvodnje

meja. Seveda pa ni ogleda Prage brez kosila v znani

podjetja Daikin je bil zelo poučen in zanimiv. Videli

»Švejkovi« restavraciji Pri Fleku. Čudovito okolje in

smo, kako poteka proizvodnja klimatskih naprav in

dobra hrana sta poskrbela za odličen zaključek izleta.

toplotnih črpalk. Poleg lepega sprejema v podjetju

Po odzivu udeležencev sklepamo, da je bilo potepanje

Daikin moram pohvaliti celotno organizacijo in

po Češki odlična izbira za poglabljanje naših dobrih

vodenje izleta. Videli smo veliko zanimivosti, sam

odnosov, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi še

pa bi izpostavil plovbo po reki Vltavi in večerjo na

nadaljevali.

ladjici. Skratka odlična kombinacija poučnega in
prijetnega druženja.«
Jože Ogorevc
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