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VOŠČILO

Spoštovani poslovni partnerji, zaposleni in drugi 
deležniki. V pripravah na dogodek, na katerem sem 
predstavil našo pot razvoja, sem se vrnil s spomini 
daleč nazaj v mladost in se hkrati kot nekoč zazrl v 
prihodnost, ki se zdi tako zelo drugačna, z neslutenimi 
priložnostmi. Vem, da jih bomo izkoristili.

Te misli me navdušujejo, zato jih želim deliti z vami. 
Začeli smo kot klasični garažniki z neizmerno željo 
po ustvarjanju, delovno vnemo, specifičnimi znanji, 
povsem neizkušeni, a z zelo samozavestnim pogledom 
v prihodnost. V garaži smo razvili prve izdelke in na 
slovenskem trgu smo bili pionirji v razvoju regulacij 
ogrevanja, takoj nato pa je sledil pogled v tujino, kjer 
smo se znašli na neizmerno velikem trgu z neizmerno 
veliko konkurenco. 

Ko smo dosegli opazen izvoz, so postali poslovni 
prostori premajhni. Sledila je selitev na sedanjo 
lokacijo, ki se je takrat zdela ogromna, a po nekaj letih 
že optimiramo zasedenost prostorov. Ves čas rastemo, 
pridobivamo nove kupce, razvijamo izdelke, storitve, 
se organizacijsko spreminjamo, skratka živimo v 
ustvarjalnem vzdušju.

To vse se zdi samo po sebi umevno, pa vendar so 
bile vse spremembe v podjetju, tako tehnološke 
kot organizacijske, kot tudi spremembe okolja in 
spremembe generacij zaposlenih v tem obdobju velike. 
Ker smo spremembe izvajali s pogledom na potrebe 
naših kupcev in v interesu podjetja ter zaposlenih, jih 
pogosto niti ne opazimo, razen ko pogledamo nazaj in 
vidimo, kako globoke so bile.
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Pa vendar živimo za prihodnost in vse nas zanima, 
kam gremo. Ker smo gonilo vseh sprememb zaposleni, 
bomo temu področju posvečali še več pozornosti in v 
delovne procese bomo vključevali generacije, ki imajo 
drugačne vrednote. Naša naloga je, da vse povežemo 
v ustvarjalno celoto, ki bo skupaj gradila prihodnost. 
Vemo, da bo prihodnost digitalna, prav tako vemo, da 
bo produkcija precej drugačna, skratka več ali manj 
avtomatska. Bo pa obilo priložnosti v ustvarjanju in 
vzdrževanju procesov ter razvoju in vzdrževanju novih 
storitev, temelječih na produktih, ki jih bodo praviloma 
izdelali roboti. Seveda so in bodo v centru celotnega 
dogajanja potrebe uporabnikov, kupcev in prav vam, 
dragi kupci, se želim zahvaliti za vašo zvestobo. Tudi v 
prihodnje bomo storili vse, da se boste razvijali skupaj 
z nami.

Glede prihodnosti se mnenja mogoče še najbolj delijo 
glede tega, kakšni bodo odnosi med nami, kaj nas bo 
naredilo izpolnjene, srečne, zadovoljne, ustvarjalne … 
bo to digitalno, oblačno, kemično?
 
Iskreno želim, da bo vse to vsem nam omogočilo več 
osebnega, čustvenega, ustvarjalnega in človeškega 
odnosa med nami, ki si delimo ta planet. Mi bomo 
delali na tem. Vse dobro v prihajajočem letu 2019.

Direktor 

Marijan Hertiš
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Leto 2018 je v razvoju 
zaznamovalo nadgrajevanje že 
obstoječih izdelkov ter širitev 
njihovega nabora in zmogljivosti. 
V letošnjem letu smo se tudi 
kadrovsko okrepili s tremi novimi 
sodelavci.

Motorni pogoni AVD

S koncem leta 2017 se je zaključila prva razvojna 
faza motornih pogonov AVD. V tej fazi smo razvili 
motorne pogone za 2- in 3-točkovno regulacijo 
mešalnih ventilov. V letu 2018 pa smo družino izdelkov 
nadgradili s številnimi OEM-izvedbami pogona za 
OEM-kupce. Vsaka od naštetih izvedb ima svoj dizajn. 
Za oblikovanje in konstrukcijo motornih pogonov je 
to predstavljalo izziv, saj so pogoni po videzu različni, 
notranji sklopi pa so enaki. 

Da bodo motorni pogoni AVD res lahko zadostili vsem 
željam uporabnikov, smo razvili pribor za praktično 
vse mešalne ventile na trgu in za krogelne ventile s 
konstrukcijo po ISO 5211. 

Za uporabo pogonov AVD v industrijskih aplikacijah 
smo razvili modulacijski pogon AVDY. Ta ima možnost 
izbire krmiljenja 0(2)÷10 V, 0(4)÷20 mA ali PWM-
signal, izbiro hitrega ali počasnega vrtenja ventila in 
določitev smeri odpiranja ventila. Poglavitna lastnost 
tega pogona je, da za nastavljanje ni treba odpirati 
pogona. Stikala za nastavitev so skrita pod gumbom 
za ročni pomik. Pogon AVDY zaznava blokado ventila 

in jo signalizira z LED-lučko. Ob aktivaciji sklopke se 
pogon izklopi in tako varčuje z energijo. Na voljo so 
modeli s 5 Nm, 10 Nm in 15 Nm. 

Conski regulatorji ogrevanja ZCE

Jeseni 2017 smo začeli z razvojem conske regulacije 
ZCE. Junija 2018 pa smo že dobavili prve regulatorje za 
naše OEM-kupce. Z decembrom iztekajočega se leta 
so regulatorji ZCE na voljo tudi pod blagovno znamko 
SELTRON. 

Da je družina conskih regulatorjev ZCE res popolna in 
lahko zadovolji potrebe tudi najzahtevnejših kupcev, 
smo razvili dva modela regulatorjev – osnovnega in 
naprednega. Osnovni je namenjen zgolj regulaciji 
talnega oz. ploskovnega sistema ogrevanja ali hlajenja. 
Napredni zmore poleg naštetega še regulacijo 
temperature dovoda po zunanji temperaturi ter 
regulacijo obtočne črpalke in vira energije. 

Za udobje uporabnika pa skrbita osnovna sobna enota 
RCD3 in napredna sobna enota RCD4. 
Osnovna sobna enota RCD ima možnost nastavljanja 
želene temperature, napredna sobna enota pa ima 
poleg tega še možnost vklopa in izklopa delovanja 
ter uporabniške funkcije Party, Eco in Počitnice. Oba 
modela sobnih enot sta na voljo v žični ali brezžični 
izvedbi. Model RCD4 v žični izvedbi ima vgrajen tudi 
senzor kakovosti zraka v prostoru, s katerim obvešča 
uporabnika o stanju zraka v prostoru.

Za regulacijo vsake posamične zanke se uporabljajo 
termo pogoni. Ti so lahko v izvedbi z napajalno 
napetostjo 24 V ali 230 V. Tudi v tem primeru smo 
uporabili Seltronov pristop »nadgrajevalca trendov« 
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in razvili namenski napajalnik za termo pogone z 
napajalno napetostjo 24 V. Z uporabo tega napajalnika 
se lahko za regulacijo termo pogonov s 24 V ali 
230 V uporabi isti model regulatorja ZCE. Napajalnik 
je narejen po sistemu Plug&Play in je opremljen z 
vtikačema za priključitev na omrežje in regulator. 
Predviden je za montažo na letev, enako kot regulator 
ZCE.
 
Za učinkovito in varno regulacijo sistemov hlajenja je 
SELTRON razvil svoje lastno tipalo rosenja oziroma 
kondenzacije cevovoda. Tipalo je kompaktne izvedbe 
in omogoča univerzalno montažo na cevovode 
različnih premerov.

Kompaktni regulatorji ACD in AHD

V mesecu oktobru smo začeli z razvojem kompaktnega 
regulatorja za mešalni ventil, ki temelji na osnovi 
motornega pogona AVD. Razvili bomo regulatorje 
konstantne temperature ACD in vremensko vodene 
regulatorje AHD. Primerni bodo za sisteme ogrevanja 
in hlajenja. Odlikovala jih bosta moderen dizajn in 
barven zaslon. Regulator bo imel tipke skrite pod 
gumbom, kar preprečuje neželeno spreminjanje 
nastavitev. Za preprosto montažo je predvidena 
prirobnica, ki omogoča montažo brez uporabe orodja, 

enako kot pri AVD. Permanentna sklopka ob aktivaciji 
izključi regulacijo mešalnega ventila in po potrebi 
tudi črpalke ter tako varčuje z energijo. Regulator je 
opremljen z vsemi tipali in priključnimi kabli. 
Kot prvi bo prodajne police ugledal regulator 
konstantne temperature ACD. Začetek proizvodnje je 
predviden v drugi polovici leta 2019. Razvoj vremensko 
vodenega regulatorja AHD bo sledil takoj po zaključku 
razvoja regulatorja ACD.

Tipalo zunanje temperature FOD

Obstoječe tipalo zunanje temperature AF je na trgu 
že dve desetletji in se mu leta že precej poznajo. 
Zato smo v letošnjem letu razvili novo zunanje tipalo 
FOD. Tudi pri tem izdelku smo uporabili Seltronov 
pristop »nadgrajevalca trendov«. Tipalo je sodobno 
oblikovano. Imuno je na toploto, ki se izgublja skozi 
ovoj zgradbe, hkrati pa hitro odreagira na spremembe 
temperature. Montaža je preprosta – z vgrajeno libelo 
ga preprosto poravnamo in nato pritrdimo na steno. 

Kadrovske okrepitve

Da bi se lahko hitreje in učinkoviteje odzivali na 
potrebe trga, smo se v letu 2018 kadrovsko okrepili 
s tremi novimi sodelavci. Oddelek razvoja so okrepili 
Stanko Skledar, Milan Čurkovič in Matej Štabuc. Prvi 
pozitivni rezultati kadrovske širitve se že vidijo, zato z 
veseljem in navdušenjem pričakujemo izzive, ki nam jih 
prinaša leto 2019 in nadaljnja leta.

Vodja razvoja 

Edi Krivec
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Sodobne rešitve upravljanja 
sistemov ploskovnega ogrevanja 
prostorov

Dandanes si skoraj ne znamo več predstavljati stavbe, 
kjer ne bi razmišljali o energetski učinkovitosti in 
varčnosti. Posledično v starejših objektih, ki so bili 
obnovljeni, kot tudi v novih sodobnih nizkoenergetskih 
stavbah prevladuje ploskovni način ogrevanja, 
najpogosteje kot talno ogrevanje. Zahvaljujoč številnim 
prednostim, ki jih nudi, postaja ravno talno ogrevanje 
najbolj razširjen sistem ogrevanja v stavbah. Z uporabo 
talnega ogrevanja v stavbi lahko uporabniki uživajo ob 
višjem udobju ter hkrati ob nižjih stroških. 

V podjetju SELTRON imamo več kot 27 let izkušenj z 
regulacijami ogrevanja in komponentami ogrevalnih 
sistemov. V podjetju se trudimo, da nenehno sledimo 
trendom in izdelkom na področju ogrevanja ter jih 
nadgrajujemo, zato smo oblikovali široko paleto 
produktov za izvedbo talnega ogrevanja. 
V tem trenutku smo eden vodilnih in celovitih 
ponudnikov celotne palete produktov za izvedbo 
celotnega sistema talnega ogrevanja, kot so sistemske 
plošče za talno ogrevanje, cevi PEX-a/PERT za talno 
ogrevanje, hidravlični razdelilci in omarice ter sodobne 
in zmogljive regulacije talnega ogrevanja. 

Paleta produktov, ki jo ponujamo, predstavlja 
zaokroženo celoto kakovostnih produktov, ki 
zagotavljajo uporabnikom maksimalni nivo udobja v 
kombinaciji z učinkovitim in varčnim delovanjem. 

Regulacijske črpalne postaje

V zadnjem času smo priča še enemu trendu pri gradnji 
stavb, in sicer počasi izginja prostor, ki ga poznamo 
kot ločeni prostor – kotlovnica in ga nadomešča 
večnamenski prostor, kjer je ogrevalna naprava 
pogosto ena od naprav v stavbi. Naprave postajajo del 
ambienta, zato so vedno bolj kompaktne in oblikovno 
vedno bolj dovršene. 

V podjetju SELTRON predstavljamo novo serijo 
kompaktnih regulacijskih postaj za uravnavanje 
primarne temperature v sistemu talnega ogrevanja. 
Omenjene regulacijske postaje se vgradijo kar v 
omarico talnega ogrevanja in se spojijo neposredno 
na razdelilec talnega ogrevanja. Posledično v stavbi ni 
cevi in cevnih razvodov kot jih poznamo iz preteklosti, 
ampak je celoten sistem diskretno zakrit. 

Prednost uporabe takšnih črpalnih enot je predvsem 
kompaktna izvedba, kar pomeni, da imamo celoten sis-
tem priprave ustrezne temperature vode za talno ogre-
vanje kar v omarici talnega ogrevanja. Vse komponente 
črpalnih enot so preizkušene in visoke kakovosti, kar 
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pomeni zanesljivo in brezskrbno delovanje. Vgradnja in 
uporaba črpalnih enot je izredno preprosta in hitra. 
Na voljo sta dva modela. Eden izmed njiju je 
regulacijska črpalna postaja z vgrajenim termičnim 
ventilom za pripravo ogrevalne vode s konstantno 
temperaturo. Omenjena enota predstavlja preprostejšo 
rešitev in je uporabna v primerih, kadar prilagajanje 
temperature v sistemu talnega ogrevanja ni potrebno. 

Zmogljivejši model ima vgrajen mešalni ventil in 
predstavlja naprednejšo rešitev, pri kateri je mogoče 
temperaturo prilagajati glede na vremenske razmere 
in potrebe stavbe. V kombinaciji s kompaktnim 
regulatorjem ogrevanja SELTRON AHC40 tako 
ustvarimo kompaktno celovito rešitev priprave 
temperature ogrevalne vode za talno ogrevanje, 
odvisno od vremenskih razmer in temperature v 
prostoru. 

Consko ogrevanje po meri sodobnega človeka

Consko ogrevanje daje uporabniku dodatno udobje 
in je za sodobne ogrevalne sisteme postalo že skoraj 
standard. V osnovi razumemo consko ogrevanje 
kot prilagajanje temperature vsakega posameznega 
prostora glede na želje in potrebe uporabnikov. 
V objekt in vsako njegovo cono dovajamo ravno toliko 
energije, kot je potrebno za nadomestitev toplotnih 
izgub.

V podjetju smo namensko razvili regulator SELTRON 
ZCE za reguliranje conskega načina ogrevanja v 
talnih, stenskih, stropnih ali konvektorskih ogrevalnih 
sistemih. S sodobnim conskim regulatorjem reguliramo 
posamezne cone ogrevanja. 
Sobne enote služijo nastavitvi želene temperature, 
časovnih programov, izbiri načina delovanja in merjenju 
temperature. Regulator ZCE podpira 6 ogrevalnih 
con. Za temperaturno neodvisnost posameznih con je 
mogoče priklopiti 6 sobnih enot, ki se lahko povežejo 
s pomočjo žične povezave ali brezžično. Posamezne 
ogrevalne cone imajo eno ali več ogrevalnih vej, skupaj 
14. 

Conski regulator SELTRON ZCE je edini na trgu 
z možnostjo reguliranja celotnega ogrevalnega 
sistema

Conski regulator ZCE lahko uporabimo tudi za celovito 
reguliranje ogrevalnega sistema. ZCE lahko regulira 
vklop obtočne črpalke, vir energije in temperaturo 
dovoda z mešalnim ventilom. Temperaturo dovoda 
lahko regulira po sistemu konstantne temperature 
ali v odvisnosti od zunanje temperature (vremensko 
vodeno). V kombinaciji s črpalno enoto z mešalnim 
ventilom tako ustvarimo celotno kotlovnico znotraj 
omarice talnega ogrevanja. 

Produktni vodja 

Mitja Hertiš
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SeltronHome vse bolj postaja 
stalni spremljevalec regulatorjev 
SELTRON. Po poročilih naših 
uporabnikov beležimo uporabo 
SeltronHome tako v preprostejših 
ogrevalnih sistemih z enim virom 
energije in ogrevalnim krogom 
kot tudi v kompleksnih ogrevalnih 
sistemih z več kot deset 
ogrevalnimi krogi. 

Pod imenom SeltronHome smo združili regulatorje 
ogrevanja, komunikacijski vmesnik GWD ter aplikaciji 
za oddaljen nadzor CLAUSIUS za končne stranke in 
KELVIN za monterje ter serviserje. Leta 2018 pa smo v 
SeltronHome dodali še aplikacijo SELTRON UPGRADE, 
ki omogoča nadgradnjo regulatorjev z USB-izhodom 
na terenu, pri stranki. 
SeltronHome temelji na internetnem dostopu v  
t. i. računalniški oblak, ki skrbi za prenos podatkov 
med regulatorji in aplikacijami na mobilnih napravah 
uporabnikov ter obdelavo podatkov. SeltronHome 

tako nadaljuje svoje poslanstvo pomagati strankam 
učinkovito upravljati in razumeti ogrevalni sistem, da 
ta deluje le takrat, ko je to potrebno, in je prilagojen 
značilnostim zgradbe.

Aplikacija KELVIN

Aplikacija KELVIN je s strani monterjev in serviserjev v 
preizkusnem obdobju dobila zelo pozitivne odzive, saj 
jim koristi v vrsti situacij, ki so jim včasih povzročale 
nevšečnosti. 
Nekateri serviserji npr. poročajo o tem, da se jim 
zaradi oddaljenega dostopa ni treba več ukvarjati 
s formalnostmi glede dostopa do gospodarskega 
objekta stranke zunaj delovnega časa. Mnogi so 
omenili, da lahko s pomočjo diagnostike in parametrov 
hitreje rešujejo klice strank. Serviserjem, ki pogodbeno 
skrbijo za nadzor in delovanje kotlovnice stranke, pa se 
je znatno skrajšal čas na poti.

Novosti v aplikaciji KELVIN

V letu 2018 smo lansirali tudi različico aplikacije za 
mobilne telefone. Monterji in serviserji so lahko tako 
tudi na svojih pametnih telefonih še bolj učinkoviti pri 
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delu, na daljavo pa je moč konfigurirati ter preverjati 
stanje povezanih naprav SeltronHome.
Dodali smo tudi možnost, da lahko monterji in 
serviserji zgradbi stranke dodajo fotografije in zapiske 
ter tako še bolje dokumentirajo ogrevalni sistem. 

Trenutno pa testiramo tudi napredni način diagnostike, 
ki bo omogočal simulacijo temperatur v ogrevalnem 
sistemu in nastavitev ročnega delovanja krmilnih 
izhodov (relejev). S tem bodo monterji in serviserji 
lahko še bolj učinkovito na licu mesta pri stranki ali 
pa na daljavo preizkušali in diagnosticirali delovanje 
ogrevalnega sistema. 

Aplikacija je na voljo za mobilne telefone in tablice 
z operacijskim sistemom Android ali iOS in za vse 
sodobne različice internetnih brskalnikov. Stranka 
lahko monterju oz. serviserju preprosto doda dostop v 
aplikaciji CLAUSIUS, tako da ga poišče po e-poštnem 
sporočilu, s katerim se je registriral v aplikaciji KELVIN. 

Glavne prednosti aplikacije KELVIN

POPISAN OGREVALNI SISTEM
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.

PARAMETRI REGULATORJA Z ZGODOVINO
Na teren ne bo treba več nositi celega priročnika, le 
mobilni telefon ali tablico. Parametri so opremljeni z 
opisi in navodili, za vsak parameter pa se beleži tudi 
zgodovina sprememb. 

ZMOGLJIVA DIAGNOSTIKA
Z diagnostiko lahko poljubno izberete prikaz tipal in 
krmilnih izhodov in analizirate delovanje sistema. Hitro 
lahko odkrijete nepravilnosti v delovanju in ugotovite, 
kateri del sistema je treba optimizirati. S pomočjo 
analize ogrevalnega sistema boste lahko ugotovili, 
kateri posegi bi bili pri ogrevalnem sistemu ali poslopju 
še potrebni, da bo ogrevanje dolgoročno delovalo čim 
bolj varčno. 

UČINKOVITO OBVEŠČANJE, MANJ NEPOTREBNIH POTI
Obveščeni boste lahko tudi o morebitnih napakah v 
uporabnikovem ogrevalnem sistemu. Tako boste na 
objekt prišli pripravljeni in težavo v večini primerov 
odpravili z enim samim obiskom.
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Aplikacija SELTRON UPGRADE

Nadgradnja regulatorjev SELTRON na terenu

Lansirali smo mobilno aplikacijo SELTRON UPGRADE, 
ki omogoča nadgradnjo regulatorjev SELTRON, 
opremljenih z USB-izhodom. 

Za serviserje in monterje ogrevalnih sistemov to 
pomeni, da jim ne bo več treba nositi regulatorjev 
na servis, ko bo na voljo nova različica programske 
opreme regulatorja. To pomeni veliko manj časa in 
stroškov s potjo in predvsem manj nevšečnosti, ki jih 

prinese nadgradnja programske opreme regulatorja – s 
sabo ne bo več treba nositi nadomestnega regulatorja 
v hladnejšem času, da stranka ne bo na mrzlem oz. 
stranka ne bo več imela izpada ogrevanja v času, ko je 
regulator na servisu.

Aplikacija deluje na mobilnih napravah z operacijskim 
sistemom Android, z njo pa lahko posodabljate 
programsko opremo na sledečih regulatorjih SELTRON: 
– WXD,
– KXD,
– KPD,
– KUD,
– ZCE (kmalu),
– sobne enote RCD za consko ogrevanje (kmalu).

Kako nadgradimo regulator?

Postopek nadgradnje je zelo preprost. Za nadgradnjo 
regulatorja potrebujete mobilno napravo z 
operacijskim sistemom Android in ustrezen USB-kabel 
s podporo OTG. Na strani regulatorja mora imeti USB-
kabel mini (modeli WXD, KXD, KUD, KPD) ali mikro 
(ZCE in sobne enote RCD) izhod ter ustrezen izhod za 
vašo mobilno napravo (ponavadi mikro ali USB-C). 

Pred začetkom nadgradnje skenirate ali vnesete 
serijsko številko naprave SELTRON, jo povežete 
z mobilno napravo in potem aplikacija opravi 
nadgradnjo. Nadgradnja lahko traja približno 10 minut, 
v primeru regulatorja ZCE ali sobne enote RCD pa le 
približno 2 minuti.
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Aplikacija CLAUSIUS

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

Prihaja nova različica aplikacije CLAUSIUS

Trenutno zaključujemo z razvojem povsem nove, že 
tretje različice aplikacije CLAUSIUS, ki bo imela mnogo 
boljšo izkušnjo uporabe, hkrati pa bo omogočala, 
da bomo strankam lahko ponudili vrsto naprednih 
funkcionalnosti.

Stranke so do sedaj najbolj pogrešale možnost 
pregledovanja zgodovine in trendov temperatur v 
ogrevalnem sistemu; šli pa bomo še korak dlje in poleg 
tega ponudili celovit vpogled v delovanje ogrevalnega 
sistema, da bodo stranke lahko razumele, kako njihov 
ogrevalni sistem deluje in kako lahko ukrepajo. Hkrati 
bodo stranke lahko takoj obveščene o spremembah v 
delovanju ogrevalnega sistema prek potisnih (push) 
obvestil pametne mobilne naprave. 

Novo različico aplikacije bomo lansirali v prvi polovici 
leta 2019, preizkusno pa že malo prej. 

Nadzor stroškov

Stroški ogrevanja ponavadi predstavljajo zajeten 
del proračuna gospodinjstva. S pomočjo aplikacije 
CLAUSIUS lahko uporabnik poveča udobje bivanja in 
vseeno z energijo razpolaga varčno.

Preprosto upravljanje ogrevalnega sistema

Uporabnik lahko upravlja in nadzira temperaturo 
prostorov in sanitarne vode. S preprosto prilagoditvijo 
urnika spreminja časovne intervale ogrevanja. 
Za vsako ogrevano področje je mogoče nastaviti 
dnevno in nočno temperaturo ter dva različna urnika 
ali pa kar z eno potezo spremeniti nastavitve celotne 
hiše ali stanovanja.

Vsa družina v eni aplikaciji

K uporabi aplikacije lahko povabi tudi ostale člane 
družine in jim s tem da možnost, da sodelujejo pri 
tvorbi skupnega toplega in varčnega okolja. 
Če v hiši z enim ogrevalnim sistemom živita dve ali več 
družin, lahko posamezni člani gospodinjstva ogrevanje 
prilagajajo v okviru svojega dela hiše.

Miren spanec

Uporabnik lahko od koderkoli preveri stanje 
ogrevalnega sistema, spremeni posamezne nastavitve 
in reagira ob morebitnih napakah. 
Z aplikacijo CLAUSIUS ima uporabnik svoj ogrevalni 
sistem pod popolnim nadzorom. V aplikaciji uporabniki 
vidijo tudi opozorila o okvarah ali motnjah pri 
delovanju ogrevalnega sistema.
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Rešitve SeltronHome

Ogrevanje z oljem ali peleti

SeltronHome se odlično izkaže v kombinaciji s kotli 
SELTRON PKO pri ogrevanju na pelete in s kotli 
SELTRON HC in HB pri ogrevanju na olje. Na eni strani 
lahko z aplikacijo KELVIN spremljate in konfigurirate 
delovanje kotlov, na drugi strani pa imajo stranke na 
voljo aplikacijo CLAUSIUS, kjer lahko spremljajo stanje 
pelet v zalogovniku ali pa porabo in strošek kurilnega 
olja. 

Nadzor in optimizacija ogrevanja v velikih 
objektih

Skupaj s fleksibilnimi in razširljivimi regulatorji 
SELTRON prinaša sistem SeltronHome povsem novo 
mero dodane vrednosti v obliki nadzornega centra pri 
upravljanju velikih gospodarskih objektov, kjer je nujno 
zanesljivo spremljanje ogrevalnega sistema, saj lahko 
napake v delovanju povzročijo tudi večjo gospodarsko 
škodo. Hkrati pa lahko s SeltronHome večje ogrevalne 
sisteme učinkovito dokumentirate. Stranka pa lahko 
na drugi strani spremlja delovanje sistema v aplikaciji 
CLAUSIUS. 

RID8

Je mobilna rešitev za spremljanje kotlovnic, ki vsebuje 
regulator ogrevanja WXD, temperaturna tipala, 
komunikacijski vmesnik GWD2 in mobilno dostopno 
točko. Vse skupaj je nameščeno v kovček, ki ga lahko 
prenašate na poljubno mesto. Meritve lahko nato 
spremljate in analizirate v aplikaciji KELVIN.

Kaj potrebujemo za delovanje sistema 
SeltronHome?

Za delovanje aplikacij CLAUSIUS in KELVIN 
potrebujemo:
– pametni telefon ali tablico z operacijskim sistemom  
 Android ali iOS in kateri koli internetni brskalnik,
– nameščeno aplikacijo, ki jo poiščete tako, da  
 v iskalnik trgovine Google Play ali App Store vpišete  
 »SeltronHome CLAUSIUS« ali »SeltronHome KELVIN«,
– enega izmed podprtih regulatorjev ogrevanja  
 SELTRON,
– komunikacijski vmesnik GWD2,
– brezžični usmerjevalnik (usmerjevalnik Wi-Fi) z  
 dobro kakovostjo signala.

Aplikacija deluje tudi v vseh internetnih brskalnikih. 
SeltronHome podpira naslednje serije regulatorjev:
– WDC s programsko opremo v 3.1.0 in novejše,
– WXD s programsko opremo v 1.0.0 in novejše,
– KXD s programsko opremo v 1.0.0 in novejše,
– KUD s programsko opremo v 1.0.0 in novejše,
– KPD s programsko opremo v 1.3.0 in novejše,
– SGC s programsko opremo v 2.0.0 za model 
 SGC67H/V in v 3.0.0 za ostale modele,
– AHC s programsko opremo v1.0.1 in novejše,
– CMP25-2 s programsko opremo 3.2.0 in novejše. 

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

Produktni vodja SeltronHome 

Anej Mehadžič
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Projekti toplotnih črpalk DAIKIN 
v letu 2018

Minulo leto je bilo na področju zastopane blagovne 
znamke DAIKIN izjemno pestro. Začelo se je z uvedbo 
nove toplotne črpalke DAIKIN Altherma 3, ki zmore 
temperature dvižnega voda vse do 65 °C in je kot 
takšna primerna tudi za adaptacije objektov, ki imajo 
vgrajene radiatorje. Ob tem se po učinkovitosti 
uvršča v najvišji energetski razred A+++, ki bo stopil 
v veljavo šele v letu 2019. V okviru uvedbe nove 
generacije toplotnih črpalk DAIKIN smo na sedežu 
podjetja SELTRON izvedli več tehnično-komercialnih 
izobraževanj, ki se jih je udeležilo več kot 40 
inštalaterjev iz vse Slovenije.

Zabeležili smo več izjemnih referenčnih objektov. 
V Lenartu smo dobavili ogrevalno in hladilno tehniko 
za celoten večstanovanjski kompleks. Samo v ta objekt 
smo prodali 38 toplotnih črpalk DAIKIN s pripadajočo 
hidravlično opremo. Podjetje SELTRON se je pri 

projektu izkazalo kot resen, zanesljiv in prilagodljiv 
partner, sposoben izvesti kompleksne posle, ki 
zahtevajo vse, od inovativnosti pri pridobivanju posla 
(posebna zasluga gre komercialistu Boštjanu Čehu) in 
zahtevnega tehničnega usklajevanja do odločilne vloge 
vodstva, ki je imelo pogum in drznost ubrati inovativne 
metode pri zaključevanju finančne konstrukcije.

Na splošno velja pohvaliti obvladovanje strank s strani 
naših prodajnikov, ki so pripomogli k uspehu podjetja 
kot celote. Če izpostavim samo nekatere stranke: 
objekt »Lesdom« (oprema v vrednosti 50.000 EUR, 
zaslužen B. Čeh), objekt »vrstne hiše Dunaj« 
(9 × toplotna črpalka + oprema za talno ogrevanje, 
zaslužen A. Gačnik) ter objekt »Agro Robomor« 
(35.000 EUR inštalacijskega materiala, zaslužen J. 
Jurančič). 

Ob tem pa ne smemo pozabiti na vsakodnevna 
prizadevanja in zasluge celotne ekipe za domači trg, 
ki s svojim strokovnim in profesionalnim pristopom 
postavlja SELTRON na prvo mesto med regionalnimi 
ponudniki opreme za ogrevanje in hlajenje.

Produktni vodja 

Boris Gojkošek
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Toplotna črpalka tretje generacije 
DAIKIN Altherma 3 predstavlja 
nova merila na področju 
zmogljivosti in učinkovitosti. 

DAIKIN Altherma 3 se lahko pohvali s sezonsko 
učinkovitostjo Erp A+++. Posledično je uvrščena na 
seznam subvencioniranih toplotnih črpalk pri EKO 
skladu in lahko za njeno vgradnjo pridobite nepovratna 
sredstva v višini do 3.200 EUR. 

S faktorjem učinkovitosti COP do 5,3 (A7/W35) in 
temperaturo predtoka do 65 °C predstavlja idealno 
rešitev za adaptacije in novogradnje v objektih s talnim 
in radiatorskim ogrevanjem. 

DAIKIN Altherma 3 ima območje delovanja do -25 °C 
in možnost (v odvisnosti od želene temperature 
predtoka in moči), da do vključno 20 °C ni potreben 
doklop serijsko vgrajenih elektro grelcev. 

Notranja enota toplotne črpalke se lahko naroči v beli 
ali srebrnosivi barvi, možna pa je tudi izbira velikosti 
integriranega hranilnika vode 180 ali 230 litrov. 
Notranja enota ima tlorisne mere 600 × 600 mm, kar 
omogoča preprosto vključitev v postavitveni prostor. 
Vse hidravlične komponente so na vrhu in so dostopne 
od spredaj. Stikalna/elektro omarica se lahko preprosto 
sname in postavi v položaj za servisiranje.
 
V enoti je serijsko vgrajen izločevalec nečistoč, kot tudi 
prelivni ventil, ki zagotavlja minimalni pretok ne glede 
na izvedbo sekundarne hidravlike. Istočasno Altherma 
3 (v primeru BUH-a) ponuja, da se odtajevanje zunanje 
enote izvaja prek energije, akumulirane v hranilniku 
tople sanitarne vode (odpade potreba po minimalnem 
volumnu sistemske vode). Izboljšana je tako izolacija 
hranilnika tople sanitarne vode, ki ima za 27 % boljšo 
izolativnost, kot tudi možnost priklopa cirkulacijskega 
voda.

Altherma 3 ima serijsko integriran barvni zaslon visoke 
ločljivosti, ki omogoča preprosto in hitro prilagoditev 
nastavitev glede na zahteve uporabnikov ter specifike 
objekta. 
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Altherma 3 ima tudi novost, in sicer DAIKIN Eye, ki 
omogoča spremljanje statusa delovanja toplotne 
črpalke in je prisotna v vsej produktni liniji DAIKIN 
zadnje generacije. S pomočjo čarovnika za zagon se 
slednji lahko izvede preprosto v 9 korakih, ali pa se 
izvede upload ali download podatkov in nastavitev 
prek SD-kartice ali USB-ključka. 

Zunanja enota ima za 9 % povečano površino 
uparjalnika, kar skupaj z učinkovitostjo novega hladiva 
R32, ki je kar 7 do 8 odstotkov večja od učinkovitosti 
hladiva R410a, poskrbi za občutno boljšo skupno 
učinkovitost. Nove zunanje enote imajo serijsko 
prigrajeno zaščitno rešetko za uparjalnik, kar poskrbi 
za večjo stabilnost enote in boljšo zaščito pred 
mehanskimi poškodbami. Prav tako so pri Daikinu 
mislili tudi na podrobnosti, kot so korozijska zaščita 
talne plošče pri zunanji enoti, boljša obdelava (ni ostrih 
robov), serijsko vključeni nosilni jermen in ročke za 
lažjo postavitev in manevriranje z enoto.

Serija vrhunskih toplotnih črpalk DAIKIN Altherma 
3 je sedaj na voljo tudi v izvedbi Bizone (hidravlična 
oprema in regulacija za 1 direktni ogrevalni krog + 

1 ogrevalni krog z mešalnim ventilom), ki ima na 
razpolago velikost bojlerja 230 litrov (prej samo 180 
litrov) in se jo lahko naroči tudi v trifazni izvedbi.

Poleg že naštetih prednosti, odlik in močno izboljšane 
serijske opreme pa je največja odlika nove, tretje 
generacije toplotnih črpalk DAIKIN Altherma njihova 
stabilna (položna) karakteristika toplotne moči, ki jo 
proizvedejo. Model Altherma 3–8 kW ima skoraj 2-krat 
večjo toplotno moč (≈3 kW) pri -15 °C (Tp = 55 °C) kot 
model Altherma 2.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na 
razpolago na Tržaški cesti 85 A v Mariboru ali na 
brezplačni telefonski številki 080 13 55, kjer imamo 
kot uvoznik in zastopnik za prodajni program DAIKIN 
skupaj z našimi 27-letnimi izkušnjami rešitev za vaš 
izziv s področja ogrevanja.

Produktni vodja 

Boris Gojkošek
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Na kaj morate biti pozorni pri 
nakupu ustrezne klimatske 
naprave, ki bo poskrbela za 
ohladitev vaših bivalnih prostorov 
v vročih dneh? 

Pred nakupom klimatske naprave si morate odgovoriti 
na dve bistveni vprašanji, in sicer: katera klimatska 
naprava je za vaš objekt najbolj primerna in kateremu 
proizvajalcu boste zaupali, da je njegov izdelek 
pričakovane odlične kakovosti?

Najprej poskusimo odgovoriti na vprašanje, kako 
izbrati klimatsko napravo za vaš objekt.
Podjetje DAIKIN ponuja različne rešitve za 
zagotavljanje ugodne bivalne klime s široko ponudbo 
razpoložljivih izdelkov za hlajenje in ogrevanje. 
Zagotavlja nizke stroške energije po zaslugi visokih 
sezonskih učinkovitosti do razreda A+++ in energijsko 
varčnih funkcij, kot sta pametno oko in tedenska 

časovna nastavitev. Z izbiro zunanje enote za več 
notranjih enot lahko na eno zunanjo enoto priključite 
do pet notranjih enot. Notranjih enot ni treba vgraditi 
hkrati, dodajate jih lahko postopoma glede na svoje 
potrebe. Vsako enoto boste lahko individualno krmilili 
in temperaturo prostora prilagajali glede na svoje 
potrebe. Izredno tiho delovanje in popolni vzorec 
zračnega toka zagotavljata popolno udobje. DAIKIN 
ni pozabil niti na uporabniku prijazno upravljanje. 
Njihove klimatske naprave ponujajo upravljanje prek 
daljinskega upravljalnika ali aplikacije za pametni 
telefon.

Večplastna polimerna cev Fast pipe, s katero je 
split povezava izredno preprosta!

Za preprosto in hitro montažo v primerih ozkih 
prehodov, niš, kanalov ali kakršne koli prostorske stiske 
vam v podjetju SELTRON poleg odličnih izdelkov 
DAIKIN nudimo tudi inovativne povezovalne cevi 
za hladivo Fast pipe. Gre za vrhunske, namenske 
večplastne polimerne cevi, s katerimi je split povezava 
izredno preprosta. Povezovalno cev Fast pipe za 
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hladivo zlahka ročno upogibamo in prilagajamo poteku 
instalacije, zato tudi najbolj zavite in težavne montaže 
niso več problem. Cev Fast pipe je varna in trpežna ter 
primerna za najbolj pogosto uporabljena hladiva. 

Zdaj pa odgovorimo še na vprašanje, kateremu 
proizvajalcu zaupati.
Ponudnikov klimatskih naprav je na trgu zelo veliko. 
Njihova kakovost se meri skozi kakovost izdelkov, 
kompetentnost in odzivnost servisne mreže. 
Klimatska naprava ni nepomembna investicija. 
Zahteva posege na objektu, zato je vse navedeno 
dobro preveriti, še preden nas kateri koli prodajalec 
navduši za nakup.
Podjetje DAIKIN se s klimatizacijo prostorov in 
proizvodnjo klimatskih naprav ukvarja že več kot 
90 let. Svoje delo so posvetili tehnološki odličnosti 
s poudarkom na oblikovanju in najvišji kakovosti. 
Prav tako so izdelki DAIKIN vodilni na področju nizke 
porabe energije, ob tem pa stalno uvajajo inovacije za 
še dodatno zmanjšanje vpliva rešitev HVACR na okolje.

V podjetju SELTRON imamo kot distributer izdelkov 
DAIKIN že vrsto let strokovno usposobljeno servisno 
mrežo. Serviserji podjetja SELTRON zagotavljajo 
tehnično podporo pred prodajo in po njej, pa tudi ob 
dobavi in montaži izdelkov. Svoje storitve izvajajo hitro 
in zanesljivo. V podjetju SELTRON strankam svetujemo 
glede izbire klimatske naprave ter nudimo kakovostno 
vgradnjo in pomoč pri vzdrževanju ter reševanju 
morebitnih težav.

Za brezplačen strokovni nasvet, ogled široke palete 
razstavnih izdelkov DAIKIN ali predstavitev možnosti 
montaže z uporabo cevi Fast pipe se obrnite na 
svojega partnerja s področja ogrevanja in klimatizacije, 
podjetje SELTRON na Tržaški cesti 85A v Mariboru.

Produktni vodja 

Mitja Hertiš
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Kamini in kaminske peči 
EDILKAMIN, zaupanja vredna 
izbira že več kot 55 let

S podjetjem EDILKAMIN uspešno poslujemo že več 
kot 8 let. EDILKAMIN je že 55 let ključno podjetje 
na področju razvoja in proizvodnje lesnih in peletnih 
kaminskih peči. Podjetje se je iz majhnega italijanskega 
proizvajalca kaminov razvilo v pomembnega snovalca 
in oblikovalca okolju prijaznih in tehnološko dovršenih 
produktov za ogrevanje prostorov.

V podjetju konstantno sledijo potrebam in trendom 
nenehno razvijajočega se trga kaminskih peči. 
EDILKAMIN ponuja tehnično napredne rešitve s 
prefinjenim dizajnom, ki ustrezajo sodobnim zahtevam. 
Cilj je zagotoviti maksimalno varnost in zanesljivost 
vsakega izdelka.

Toplota, učinkovitost in udobje, ki jih lahko 
nadzirate. 

Kaminske peči na pelete in polena so v naših domovih 
že dalj časa prisotne kot priljubljen sekundarni vir 
ogrevanja stavb. V zadnjem času so tehnično in 
oblikovno kaminske peči tako napredovale, da je 
njihovo delovanje izredno učinkovito ter zagotavlja 
visoko udobje. Hkrati so peči postale del ambienta, ki 
odlično dopolnjujejo videz prostora.

LEONARDO: avtomatski napreden sistem 
nadzora zgorevanja

Patentirani sistem LEONARDO je vgrajen v široki 
paleti toplozračnih in toplovodnih kaminskih peči na 
pelete in služi samodejnemu upravljanju zgorevanja 
pelet. Sistem nenehno spremlja ključne parametre 
zgorevanja, kot so karakteristika dimnika, značilnost 
pelet in vremenski vplivi. Na podlagi zaznanih 
sprememb konstantno spreminja način zgorevanja in 
s tem zagotavlja maksimalno kakovost in učinkovitost 
zgorevanja. 
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EDILKAMIN WIFIRE: možnost upravljanja s 
kaminsko pečjo od koder koli.

V podjetju EDILKAMIN so ob predstavitvi nove 
linije peletnih kaminskih peči v letu 2018 ponudili 
tudi aplikacijo WIFIRE, ki omogoča upravljanje vseh 
osnovnih funkcij izdelka z uporabo pametnega 
telefona ali tabličnega računalnika doma ali na kateri 
koli lokaciji.

Na daljavo je mogoče: 

– vklopiti ali izklopiti kaminsko peč,
– nastaviti moč delovanja,
– preveriti sobno temperaturo (določeni modeli),
– programirati dnevni in tedenski program delovanja,
– preveriti nivo pelet v rezervoarju,
– nastaviti način delovanja (ročni ali avtomatski).

NAJVEČJA IZBIRA KAMINOV IN KAMINSKIH 
PEČI NA ENEM MESTU!

Peči EDILKAMIN so kot nalašč za tradicionalne in 
sodobne prostore, saj so na voljo številni modeli, ki 
nudijo nešteto rešitev glede moči, velikosti in videza. 
V našem razstavnem salonu na Tržaški cesti 85 A v 
Mariboru je razstavljenih več kot 20 različnih modelov. 
Prav tako sta na ogled dve delujoči kaminski peči, kjer 
se lahko na lastne oči prepričate o načinu in kakovosti 
delovanja. 

Produktni vodja 

Mitja Hertiš
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Pametna izbira trajne in zanesljive 
raztezne posode z garancijo tudi 
do 5 let

Nove raztezne posode IMERA so popolna rešitev 
za reševanje izzivov, ki se pojavljajo kot posledica 
raztezanja tekočine v ogrevalnih in solarnih sistemih ter 
sistemih za pripravo tople sanitarne vode. Proizvodnja 
razteznih posod IMERA poteka v najmodernejši, 
povsem avtomatizirani tovarni, kar zagotavlja najvišjo 
kakovost in natančno izdelavo. 

Ključne prednosti razteznih posod IMERA:

– Izredno natančna in povsem robotizirana izdelava.
– Natančno in kakovostno barvanje z epoksi-poliester 

barvo za popolno zaščito pred korozijo.
– Vgrajene izmenljive membrane najvišje kakovosti za 

preprosto in hitro vzdrževanje.
– Vgrajeni ventilčki z dvojnim tesnjenjem.
– Vgrajene prirobnice s polimerno zaščito za 

preprečevanje korozije.

Univerzalne raztezne posode M in MPLUS s 
5-letno garancijo

Univerzalne raztezne posode bele barve so primerne 
zlasti za uporabo v sistemih za pripravo tople sanitarne 
vode, lahko pa jih uporabimo tudi v ogrevalnih 
sistemih. Zaradi izbranih materialov in kakovostne 

membrane iz butila ter prirobnice INOX imajo raztezne 
posode serije MPLUS kot edine na trgu 5-letno 
garancijo. Raztezne posode serije M in MPLUS so na 
voljo v volumnih od 5 do 50 litrov. Delujejo stabilno, 
v sistemih s tlakom do 10 barov in temperaturo do 
100 °C.

Če želite, da bo vaš ogrevalni ali vodovodni 
sistem deloval brezhibno, vgrajujte le 
kakovostne in učinkovite naprave. Izberite 
raztezne posode IMERA MPLUS s 5-letno 
garancijo!

Raztezne posode za ogrevalne sisteme R in RV

Ponudba zajema široko paleto razteznih posod za 
ogrevalne sisteme z razteznim volumnom od 12 do 500 
litrov. Ogrevalne raztezne posode rdeče barve imajo 
vgrajeno visokokakovostno EPDM-membrano, ki se 
lahko uporablja v sistemih do 8 barov s temperaturo 
do 100 °C.

Raztezne posode za solarne sisteme S in SV

Zaradi večjih temperaturnih sprememb in vremenskih 
vplivov ponujamo visokokakovostne raztezne posode 
v beli barvi z vgrajeno izmenljivo membrano EPDM HT, 
ki deluje stabilno pri tlakih do 10 barov in temperaturah 
do 140 °C.

Produktni vodja 

Mitja Hertiš
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Leto 2018 je bilo na številnih 
področjih rekordno za 
proizvodnjo. Zagotovo je to leto, 
v katerem smo v proizvodnjo 
uvedli največ novih produktnih 
družin in članov obstoječih 
družin.

V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta smo 
točnost dobav izboljšali za 70 % in za 50 % zmanjšali 
povprečne dobavne roke naročil proizvodnji. 
Proizvedli smo 30.000 motornih pogonov več kot 
lani. Veliko časa smo namenili izobraževanju kadra na 
področju vodenja, digitalizacije proizvodnih procesov 
in Industrije 4.0. Vedno znova smo spoznavali nove 
smernice, ideje in dobre prakse ter znova prejemali 
potrditve, da je naša procesno vitko naravnana 
razvojna pot pravilna, kljub mnogim izzivom, ki nas še 
čakajo.

Iskali in obiskovali smo nove dobavitelje, ki bi nam 
sledili v naši rasti. Nabavni oddelek smo kadrovsko 
okrepili in ga začeli strateško usmerjati. 

Uspešno smo prestali kontrole kakovosti velikih 
evropskih kupcev in brez neskladij ustvarili pogoje za 
pridobitev standarda ISO9001:2015. Oddelek kakovosti 
je z realizacijo ukrepov preprečitve ponovljivosti za 
45 % zmanjšal število zabeleženih neskladij.

Začeli smo s temeljito optimizacijo pripravljalnih in 
delovnih časov, pretočnost proizvodnje bomo izboljšali 
za pet dni. V skladu s strateško usmeritvijo širimo 
skladiščno proizvodne površine za 1/3. Ta širitev pa 
je prinesla veliko odgovornost in priložnost priprave 
in organizacije delovnih mest, ki bodo kompatibilna s 
sistemoma Lean in KanBan. 

V nove proizvodne prostore snujemo novo 
avtomatizirano in robotizirano modularno linijo za 
sestavo motornih pogonov s proizvodnim taktom 15 
sekund. 

Z namenom, da bi kakovost naših proizvodov še 
izboljšali, smo izdelali in procesno integrirali nove 
testne naprave. Najkompleksnejšo testirno napravo 
smo izdelali za testerje motornih pogonov. 
Z njo testiramo vse motorne pogone na 36 kontrolnih 
točkah, ki jih trajno beležimo v osebno izkaznico 
izdelka. 

Z obilico obstoječega in novega znanja, velikimi 
zaznanimi priložnostmi in izzivi, odlično ekipo in polno 
mero zdravega optimizma se veselimo leta 2019. 
Prepričan sem, da bo znova rekordno v vseh pogledih.

Vodja proizvodnje 

Sebastijan Glazer
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Glasilo podjetja DECEMBER 2018

V letu 2018 se je v Sloveniji 
nadaljeval pozitiven trend 
investicij na področju 
gradbeništva, kar je za nas 
pomenilo veliko priložnosti 
v prodaji in s tem realizacijo 
planiranih rezultatov. 

Da smo lahko dosegli zastavljene cilje, so bile potrebne 
številne aktivnosti na različnih področjih poslovnih 
funkcij v podjetju. Ker je v času hitrega razvojnega 
trenda ustrezno tehnično znanje pomemben kriterij 
za uspešno predstavitev in prodajo, smo v pomladnih 
dneh tradicionalno organizirali več prodajno-tehničnih 
izobraževanj, namenjenih inštalaterjem in serviserjem. 
Na izobraževanjih, ki smo jih pripravili posebej za 
mlade inštalaterje, ki šele začenjajo svojo poslovno pot, 
smo bili zelo veseli velike udeležbe. 

Na sejmu TechExpo v Celju smo predstavili novosti na 
področju regulacij ogrevanja SELTRON s poudarkom 
na conski regulaciji talnega ogrevanja SELTRON, 
novo visokotemperaturno toplotno črpalko DAIKIN 
Altherma 3 ter gibljivo cev »Fast pipe«, ki je namenjena 
povezovanju zunanje in notranje enote klimatske 
naprave.

Vizija podjetja narekuje nenehno razmišljanje v smeri, 
kako izboljšati prodajno ponudbo po različnih kriterijih 
in tako ostati v družbi vodilnih ponudnikov ogrevalnih 

sistemov v Sloveniji. Ker se je v zadnjih letih trend 
na področju ogrevanja objektov usmeril pretežno 
v vgradnjo toplotnih črpalk ter talnega ogrevanja, 
smo za vas pripravili aplikacijo, ki vam bo pomagala 
pri izračunu, izbiri ustreznega materiala in pripravi 
ponudb. Aplikacija bo za vas na voljo v začetku leta 
2019.
 
Strateško usmeritev širjenja produktov nadaljujemo 
tudi na področju »dokupnega« programa, ki vam ga 
ponujamo pod lastno blagovno znamko SELTRON. 
V letu 2018 smo obstoječi ponudbi dodali toplovodne 
bojlerje za sanitarno vodo do volumna 3.000 litrov. 
Celovito ponudbo na področju talnega ogrevanja pod 
lastno blagovno znamko zaokrožujemo s termo ventili, 
ki predstavljajo del conskega ogrevanja, ki je produkt 
lastnega razvoja.
Na področju zastopanih programov smo vam ponudili 
raztezne posode IMERA, ki so nadomestile produkte 
blagovne znamke GITRAL.
 
Seveda bomo v prihajajočem letu nadaljevali s širitvijo 
ponudbe. Tokrat s poudarkom na prezračevanju.
Ker se zavedamo, da za uspešno prodajo ni dovolj 
samo kakovosten izdelek po konkurenčni ceni, temveč 
tudi celovita prodajna in poprodajna storitev, se 
nenehno trudimo izboljševati procese v podjetju, kot 
tudi širiti servisno mrežo ter izobraževati zaposlene. 
Oceno, ali smo pri tem uspešni, bomo prepustili vam, 
dragi poslovni partnerji.

Vodja komerciale za domači trg 

Miran Kvas
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Na tujih trgih tudi v letu 2018 
beležimo rast prodaje

Pa smo pri koncu leta 2018. To je čas za različne 
preglede leta in načrte za novo leto. Misli so tako že 
usmerjene v prihajajoče leto 2019.
Če se še zadnjič ozremo nazaj v odhajajoče leto 
2018 in pogledamo, kaj smo dosegli na tujih trgih, 
lahko zapišemo, da znova beležimo rast prihodkov v 
primerjavi z letom 2017. Rast bo morda zaostala za 
kakšen procent ali dva od začrtanega plana, vendar 
optimistično gledamo naprej.
Pri obstoječih kupcih smo največjo rast beležili na 
Poljskem, v Italiji ter na Hrvaškem. Rast beležimo tudi 
na Češkem, v Srbiji in v Avstriji. Stabilna oziroma na 
enakem nivoju sta ostala nemški in danski trg.

V letošnjem letu nam je uspelo pridobiti nekaj novih 
kupcev. Novi OEM-kupci prihajajo iz Švice, Nemčije 
in Rusije. S švicarskim kupcem vstopamo na novo 
področje conskih regulacij, medtem ko kupec vstopa 
na področje talnega ogrevanja. Z njim bomo vstopili 
na globalno tržišče, saj ima predstavništva v kar 45 
državah sveta. Gre za našo dolgoročno naložbo, saj se 
rezultati pričakujejo v obdobju treh do petih let. 
Tudi sama pogajanja in usklajevanja so trajala več 
mesecev.

Na našem največjem izvoznem trgu, v Nemčiji, skupaj 
z našim OEM-kupcem vstopamo v sodelovanje z 
največjim nemškim trgovcem rezervnih delov za 
ogrevanje.

Do sedaj smo na ruski trg dobavljali v manjšem 
obsegu, v času pisanja tega pregleda pa smo tja 
odpremili tudi prvi paleti. Gre za prvega kupca s tega 
trga, ki je kupil večjo količino motornih pogonov. 
Z nadaljnjima dvema kupcema pa pravkar 
zaključujemo zadnje podrobnosti pogodbe, na izdelkih 
pa dogovore o videzu in navodilih.
Eden naših ruskih kupcev bo naše izdelke februarja 
2019 predstavil na sejmu Aquatherm Moskva.

V prihajajočem letu bo potekal tudi najpomembnejši 
sejem na področju ogrevanja, sejem ISH 2019 v 
Frankfurtu. Tam bomo zastopani že devetič zapored. 
Sejem bo potekal od 11. 3. do 15. 3. 2019. Priprave na 
ta dogodek so v polnem teku tako na področju novih 
proizvodov kot tudi na področju grafične prenove. 
V prihodnjih tednih bo tako na voljo grafično 
prenovljena spletna stran seltron.eu, kjer bodo 
predstavljeni vsi izdelki SELTRON, prenovljeni tehnični 
listi izdelkov in še kaj.

V letu 2019 načrtujemo tudi kadrovsko okrepitev na 
tujih trgih s prodajnim inženirjem, da bomo lahko še 
bolj aktivni pri pridobivanju novih kupcev in krepitvi 
vezi z obstoječimi kupci.

Vodja prodaje za tuja tržišča 

Boštjan Gerlič
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