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VOŠČILO
direktorja

mednarodne trgovine v celotni Evropski uniji.
Nagrada je potrditev narejenega v preteklosti, strmenja
k napredku in odličnosti. Pridobili smo samozavest, ki
temelji na konkurenčnih prednostih, izkušnjah, znanju,

Spoštovani sodelavci, kupci in poslovni partnerji.

vključenosti vseh zaposlenih v proces razvoja in

To leto zaključujemo uspešno, v novo pa se podajamo

izdelave izdelkov ter nudenja storitev. Sedaj vemo, da

s pozitivnim vznemirjenjem, saj se poleg novih izzivov

lahko naredimo izdelke za najzahtevnejše kupce.

približujemo tridesetletnici delovanja podjetja.
Ob pričakujočem jubileju razmišljamo o poti, ki smo jo

Ko s ponosom govorimo o dosežkih na tujih trgih,

prehodili in snujemo novo, še bolj navdušujočo.

nikoli ne pozabimo na domače kupce.
Trg in konkurenca na domačem trgu sta vsaj tako

Letos se lahko pohvalimo s prejeto nagrado za

zahtevna kot na tujih trgih, zato tudi ne ločujemo

ITM izvoznika leta, ki jo podeljuje Spirit Slovenija

poslovanja – za nas ste pomembni vsi kupci in vaše

na podlagi merljivih rezultatov. International Trade

koristi, ki jih pridobite v sodelovanju z nami, ne glede

Managment (ITM) velja za enega najučinkovitejših

na to, kje se nahajate.

mednarodnih izobraževalnih programov s področja
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Ni poslovnih nagrad, ne zadovoljnih kupcev, če za vsem

Veliko energije bomo vložili v ustvarjanje odličnih

tem ne stojijo sodelavci, ki opravljajo delo zavzeto in

pogojev za odlično delo.

s ponosom. Pomembno je, da občutimo zadovoljstvo
ob vsakem odlično narejenem izdelku in da so naše

Drvimo v zaključek desetletja, vzemimo si trenutke za

osebne vrednote skladne z vrednotami podjetja. Tisto,

doživljanje vsega dobrega okoli nas.

kar nam daje energijo in zagon, da z navdušenjem

Želim vam zadovoljno, srečno in izpolnjeno leto 2020.

stopamo v novo leto, so skupni cilji.

Če bomo vse to podelili še s kom, bo zanesljivo še
lepše.

V naslednjem letu bomo dopolnili in zaključili program
motornih pogonov z regulatorji, dodali sobne

Direktor

termostate in sobne enote, zaokrožili program conskih

Marijan Hertiš

regulatorjev in še kaj po zahtevah kupcev.
Vse to bomo počeli v razširjeni in dodatno
avtomatizirani proizvodnji. Reorganizirali in delno
preselili bomo podporne službe, ki se bodo skupaj z
upravo selile v novo urejene prostore nad trgovino.
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Odhajajoče leto 2019 je minilo
v luči razvoja kompaktnih
regulatorjev in univerzalne sobne
enote ter dopolnitvi palete
motornih pogonov AVD
Kompaktni regulatorji ACD in AHD

kar omogoča enostavno zamenjavo kabla v primeru
poškodbe. Na pokrovu regulatorja je še tipka »info«,
s katero uporabnik ob pritisku dostopa do navodil za
nastavitve regulatorja. S številnimi pribori za montažo
je regulator možno montirati na večino ventilov na
trgu. Prirobnica za hitro montažo na ventil, ki je
Seltronova inovacija, je standardno vključena v izdelek.
Regulator ACD10 je vstopni model in je namenjen
enostavnim sistemom regulacije konstantne
temperature dovoda ali povratka. Tipalo temperature
je že vgrajeno v regulator. Vgrajeni ima dve shemi –
regulacijo dovoda in regulacijo povratka.
Regulator ACD20 je napredni model in je namenjen
bolj zahtevnim sistemom regulacije konstantne
temperature dovoda in povratka. Omogoča priključitev
dveh tipal Plug&Play, povezavo v SeltronHome in
regulacijo obtočne črpalke. Vgrajene ima tri sheme –

Z razvojem kompaktnih regulatorjev smo začeli že ob

regulacijo dovoda, regulacijo povratka in regulacijo

koncu leta 2018 in nadaljevali skozi celotno leto 2019.

dovoda z omejevanjem temperature povratka.

Regulator ACD je primeren za sisteme ogrevanja in

4

hlajenja. Vgrajen ima barvni displej in tipalo položaja

Regulator AHD20 je še v fazi razvoja in bo na voljo

vgradnje. Slednje mu omogoča, da so podatki na

v pričetku leta 2020. Namenjen bo za regulacijo

displeju vedno prikazani pravilno, ne glede na položaj

mešalnega ventila po zunanji temperaturi. Omogočal

montaže regulatorja. Tipkovnica je skrita pod gumbom

bo način delovanja ogrevanje in hlajenje. Nanj bo

za ročni pomik ventila, kar preprečuje neželen poseg

možno priključiti do štiri tipala, brezžično ali ožičeno

v delovanje regulatorja. Kabli so izvedeni s priključki,

sobno enoto in obtočno črpalko. Regulator bo možno

povezati v bus sistem z drugimi regulatorji Seltron in

Dopolnjena paleta motornih pogonov AVD

tudi v SeltronHome. Odlikoval ga bo enak izgled in
uporabniško vmesnik kot ga ima regulator ACD20.
Prepričani smo, da smo z regulatorji ACD in AHD
naredili tehnično napreden in zmogljiv izdelek. Za
regulator so se odločili številni renomirani OEM kupci
kot so PAW, Afriso, Wita in Meibes.

Univerzalna sobna enota RBD
Motorne pogone AVD smo v osnovni izvedbi razvili
in pričeli proizvajati že v jeseni 2017. Nabor modelov
je bil v začetku omejen le na najbolj splošni pogon za
mešalni ventil in osnovne pribore za montažo. V letu
2019 smo paleto pogonov in njihovih priborov razširili
do celotne družine.
Motorni pogoni AVD so sedaj na voljo kot 2-točkovni,
3-točkovni, univerzalni 2- in 3-točkovni ter modulacijski
Pomladi smo pričeli z razvojem nove platforme za

z analognim (0-10 V, 0-20 mA) ali PWM signalom.

univerzalno kompaktno sobno enoto. Z njo bomo

Napajalno napetost je mogoče izbirati med 24 V~ ali

dopolnili obstoječ program sobnih enot in termostatov.

230 V~. Hitrosti motornega pogona so standardne:

Odlikujejo jo kompaktne dimenzije 82x82x17 mm, velik

15, 30, 60, 120, 240 in 480 sekund. Med pribori za

osvetljen zaslon, preprosta montaža in enostavno

montažo pa so odslej tudi pribori za krogelne ventile

rokovanje. Na voljo bo v ožičeni in brezžični izvedbi.

po sistemu ISO 5211.

V povezavi z relejnim modulom se bo uporabljala

Načrti za prihajajoče leto

kot sobni termostat. V povezavi z brezžičnim

V leto, ki prihaja, zremo z optimizmom in ambicioznimi

sprejemnikom pa kot brezžični sobni termostat.
V povezavi z regulatorjem ogrevanja se bo uporabljala
kot ožičen ali brezžični sobni upravljalnik.
Predvideni so številni modeli, od osnovnega sobnega
tipala z displejem, do zmogljive sobne enote za
popolni nadzor delovanja. Prvi modeli sobnih enot
bodo na voljo v pričetku leta 2020.

načrti. Načrtujemo prenovo regulatorjev ogrevanja,
ki bodo imeli barvni zaslon, brezžično povezavo s
tipali in sobnimi enotami, Wi-Fi povezavo v splet in še
številne druge novosti. Razvili bomo tudi kompaktni
conski regulator, ki bo namenjen za osnovno regulacijo
do treh con. Namenjen bo predvsem za manjše in
nezahtevne sisteme conske regulacije. Sprejemnik
brezžičnega sobnega termostata bomo nadgradili z
Wi-Fi povezavo in tako naredili prvi Seltron pametni
termostat.
Vodja razvoja
Edi Krivec
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SELTRONHOME

APLIKACIJA °CLAUSIUS
Letos je aplikacija postala še bolj uporabna in koristna

SeltronHome platforma je v 2019 prispevala
svoj del z izpolnjevanjem poslanstva varčnega,
pametnega in učinkovitega ogrevanja.
Za SeltronHome se odloča vse več strank,
ki izberejo Seltron za ponudnika regulacije
ogrevanja. Prav tako pa raste število monterjev
in serviserjev, ki stranke podpirajo oddaljeno
in s tem delajo še bolj učinkovito.

kot je bila v prejšnji različici, saj omogoča lažji pregled
in nadzor delovanja ogrevalnega sistema. Poleg tega,
da uporabniki lahko kjerkoli in kadarkoli nastavljajo
ogrevanje, lahko tudi z enim klikom v vsakem trenutku
vidijo, kaj se dogaja z njihovim ogrevalnim sistemom.

Nova, tretja, različica aplikacije °Clausius
Stranke so do sedaj najbolj pogrešale možnost
pregledovanja zgodovine in trendov temperatur v

Največja novost v SeltronHome v letu 2019 je bila

ogrevalnem sistemu; šli pa smo korak dlje in poleg

prenovljena aplikacija °Clausius in najava uvedbe

tega ponudili celovit vpogled v delovanje ogrevalnega

naprednih paketov v 2020.

sistema, tako, da bodo stranke lahko razumele, kako
njihov ogrevalni sistem deluje in kako lahko ukrepajo.

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. Ponudbo zaokrožuje
še aplikacija Seltron Upgrade, ki omogoča nadgradnjo
regulatorjev z USB izhodom na terenu oz. neposredno
pri stranki.
SeltronHome temelji na internetnem dostopu v t.i.
računalniški oblak, ki skrbi za prenos in obdelavo
podatkov med regulatorji in aplikacijami na mobilnih
napravah uporabnikov. SeltronHome tako za
stranke kakor serviserje pomeni, da lahko upravljajo,
nadzorujejo, diagnosticirajo ali konfigurirajo ogrevalni
sistem kjerkoli in kadarkoli.
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Ob tem pa smo poskrbeli, da bodo stranke takoj

Miren spanec

obveščene o posebnih dogodkih in napakah v

Uporabnik lahko od koderkoli preveri stanje

delovanju ogrevalnega sistema prek potisnih (push)
obvestil neposredno prek obvestil pametne mobilne
naprave.

Nadzor stroškov

ogrevalnega sistema, spremeni posamezne nastavitve
in reagira ob morebitnih napakah. Z aplikacijo
°Clausius ima uporabnik svoj ogrevalni sistem pod
popolnim nadzorom.

Stroški ogrevanja po navadi predstavljajo zajeten

NAROČNIŠKI PAKETI SELTRONHOME

del proračuna gospodinjstva. S pomočjo aplikacije

Z novo kurilno sezono v septembru 2020 uvajamo

°Clausius lahko uporabnik poveča udobje bivanja in
vseeno z energijo razpolaga varčno.
V 2020 bomo v aplikacijo °Clausius umestili še
prenovljena poročila o porabi energentov (kurilno olje,
peleti), ustvarjeni energiji iz biomase ter pridobljeni
solarni energiji, tako da bodo uporabniki imeli še
bolj natančen vpogled v stroškovni vidik delovanja
ogrevalnega sistema.

naročniške pakete SeltronHome, ki bodo vsebovali še
več koristnih funkcij za uporabnike, s katerimi bodo
lahko prihranili še več in še bolj udobno upravljali svoj
ogrevalni sistem.
Podrobne informacije o naročniških paketih so
objavljene na www.seltronhome.com pod zavihkom
»Ponudba«. Končni cenik bomo objavili pred začetkom
nove kurilne sezone.

Glavni poudarki naročniških paketov
1.

NAPREDNI PAKET bo namenjen uporabnikom, ki
potrebujejo odlično podporo svojega serviserja,
hkrati pa želijo imeti ogrevalni sistem pod
popolnim nadzorom s poročili ustvarjene energije
ali porabe energentov in pregledovanjem grafov
vlage v prostoru ter temperatur v prostorih in
ogrevalnem sistemu.

2.

PLUS PAKET bo namenjen manj zahtevnim
uporabnikom, ki potrebujejo ažurno obveščanje
(prek push obvestil) o napakah in posebnih
dogodkih v ogrevalnem sistemu ter vpogled v
trenutno stanje delovanja ogrevalnega sistema.

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 možno 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 uporabnik povabi tudi ostale
člane družine in jim s tem da možnost, da sodelujejo
pri tvorbi skupnega toplega in varčnega okolja. Če

3.

OSNOVNI PAKET bo brezplačen, v njem pa
bodo lahko uporabniki upravljali ogrevanje in
pregledovali obvestila iz regulatorja.

SeltronHome se izplača
SeltronHome uporabniki so poročali o prihrankih, ki
so presegali tudi več kot 100 € v sezoni v primerjavi s
stroški pred uporabo SeltronHome. Tako lahko rečemo,
da SeltronHome lahko poplača samega sebe v eni
do dveh sezonah, če uporabniki spremljajo delovanje
ogrevalnega sistema in prilagajajo delovanje ogrevanja
potrebam in svojemu življenjskem stilu.

v hiši z enim ogrevalnim sistemom živita dve ali več
družin, lahko posamezni člani gospodinjstva ogrevanje
prilagajajo v okviru svojega dela hiše.
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APLIKACIJA 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 ni potrebno 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 ter analizirate delovanje sistema. Hitro
lahko odkrijete nepravilnosti v delovanju in ugotovite,
kateri del sistema je potrebno optimizirati. S pomočjo
analize ogrevalnega sistema boste lahko ugotovili,

Aplikacija Kelvin je s strani monterjev in serviserjev do

kateri posegi bi bili pri ogrevalnem sistemu ali zgradbi

sedaj dobila zelo pozitivne odzive, saj jim koristi v vrsti

še potrebni, da bo ogrevanje delovalo dolgoročno, kar

situacij, ki so jim včasih povzročale nevšečnosti.

se da varčno.

Vsak tret ogrevalni sistem ima trenutno že izbranega

Učinkovito obveščanje za manj nepotrebnih poti

svojega serviserja.

Obveščeni boste lahko tudi o morebitnih napakah v

Nekateri serviserji npr. poročajo o tem, da se jim
zaradi oddaljenega dostopa ni potrebno več ukvarjati
s formalnostmi glede dostopa do gospodarskega
objekta stranke izven delovnega časa. Veliko jih je
omenilo, da s pomočjo diagnostike in parametrov
lahko hitreje rešujejo klice strank. Serviserjem, ki
pogodbeno skrbijo za nadzor in delovanje kotlovnice
stranke pa se je znatno skrajšal čas na poti, saj se na
objekt odpravijo šele takrat, ko je potreben fizičen
poseg na ogrevalnem sistemu.

Aplikacija °Kelvin v 2019
V 2019 smo aplikacijo °Kelvin izboljševali predvsem na
področju zanesljivega delovanja in skrbeli, da ste bili
monterji in serviserji še naprej učinkoviti pri delu ter
na daljavo lahko konfigurirali in pregledovali stanje v
SeltronHome povezanih naprav.
Aplikacija je na voljo za mobilne telefone in tablice
z operacijskim sistemom Android ali iOS in za vse
sodobne verzije internetnih brskalnikov. Stranka
lahko monterju oz. serviserju preprosto doda dostop
v aplikaciji °Clausius, tako da ga poišče po emailu, s
katerim se je registriral v aplikaciji Kelvin.

uporabnikovem ogrevalnem sistemu. Tako boste na
objekt prišli pripravljeni in težavo v večini primerov
odpravili z enim obiskom.

APLIKACIJA SELTRON UPGRADE
Nadgradnja Seltron regulatorjev na terenu
Aplikacija Seltron Upgrade omogoča nadgradnjo
Seltron regulatorjev, opremljenih z USB izhodom.
Za serviserje in monterje ogrevalnih sistemov to
pomeni, da vam ni več potrebno nositi regulatorjev na
servis, ko bo na voljo nova verzija programske opreme
regulatorja.
To pomeni veliko manj časa in stroškov s potjo ter
predvsem manj nevšečnosti, ki jih prinese nadgradnja
programske opreme regulatorja. S sabo ne bo
več potrebno nositi nadomestnega regulatorja v
hladnejšem času, da stranka ni 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 Seltron regulatorjih:
WXD, KXD, KPD, KUD, ZCE (kmalu), nove sobne enote
RCD za consko ogrevanje (kmalu).
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Postopek nadgradnje je zelo preprost. Za nadgradnjo

KAJ POTREBUJEMO ZA DELOVANJE
SELTRONHOME?

regulatorja potrebujete mobilno napravo z

Za delovanje aplikacij °Clausius in Kelvin potrebujemo:

Kako nadgradimo regulator?

operacijskim sistemom Android in ustrezen USB kabel
z OTG podporo. 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 (po navadi mikro ali USB-C).
Pred začetkom nadgradnje skenirate ali vnesete
serijsko številko Seltron naprave, jo povežete z mobilno
napravo in potem aplikacija opravi nadgradnjo.
Nadgradnja lahko traja okoli 10 minut, v primeru
regulatorja ZCE ali sobne enote RCD pa le okoli 2

- pametni telefon ali tablico z operacijskim sistemom
Android ali iOS in v vseh internetnih brskalnikih,
- nameščeno aplikacijo, ki jo poiščete tako, da
v Google Play ali App Store iskalnik vpišete
“SeltronHome °Clausius” ali “SeltronHome Kelvin”,
- enega izmed podprtih regulatorjev ogrevanja
Seltron,
- komunikacijski vmesnik GWD2,
- brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi ruter) z dobro
kakovostjo signala.

minuti.

REŠITVE SELTRONHOME
Ogrevanje z oljem, peleti ali poleni
SeltronHome se odlično izkaže v kombinaciji s
kotlom Seltron PKO pri ogrevanju na pelete, s kotlom
Seltron HC pri ogrevanju na olje in od 2019 naprej
tudi s kotlom Seltron UKP na polena. 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 spremljajo porabo in strošek
kurilnega olja.
Nadzor in optimizacija ogrevanja v velikih objektih
Skupaj s fleksibilnimi in razširljivimi Seltron regulatorji,

Aplikacija deluje tudi v vseh internetnih brskalnikih.

SeltronHome prinaša popolnoma novo mero dodane

V SeltronHome so podprti sledeče serije

vrednosti v obliki nadzornega centra pri upravljanju

regulatorjev:

velikih gospodarskih objektov, kjer je nujen zanesljiv

- WDC s programsko opremo v 3.1.0 in novejši,

monitoring ogrevalnega sistema, saj napake v

- WXD s programsko opremo v 1.0.0 in novejši,

delovanju lahko prinesejo tudi večjo gospodarsko

- KXD s programsko opremo v 1.0.0 in novejši,

škodo. Hkrati pa s SeltronHome lahko večje ogrevalne

- KUD s programsko opremo v 1.0.0 in novejši,

sisteme učinkovito dokumentirate. Stranka na drugi

- KPD s programsko opremo v 1.3.0 in novejši,

strani pa lahko spremlja delovanje sistema v aplikaciji

- SGC s programsko opremo v 2.0.0 za model

°Clausius.

SGC67H/V in v 3.0.0 za ostale modele,
- AHC s programsko opremo v1.0.1 in novejši,

RID8

- CMP25-2 s programsko opremo 3.2.0 in novejši,

Je mobilna rešitev za monitoring kotlovnic, ki vsebuje

- CMP25-2 s programsko opremo 3.2.0 in novejši,

regulator ogrevanja WXD, temperaturna tipala,

- BXD20 s programsko opremo 2.0.4 in novejši.

komunikacijski vmesnik GWD2 in mobilno dostopno
točko. Vse skupaj je nameščeno v kovček, ki ga lahko

Aktualen seznam podprtih regulatorjev najdete na

prenašate na poljubno mesto. Meritve lahko potem

naslovu www.seltronhome.com.

spremljate in analizirate v aplikaciji Kelvin.
Produktni vodja SeltronHome
Anej Mehadžič
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Uplinjevalni kotel na polena, ki
vam preko mobilne aplikacije
sporoča, kdaj je potrebno
ponovno naložiti polena

Kako lahko sodoben kotel poveča varčnost pri
ogrevanju s poleni?
Uplinjevalni kotel na polena UKP je namenjen
ogrevanju eno ali več družinskih hiš. Kombinacija
robustne zgradbe in pametnega regulatorja SELTRON
BXD z inovativnimi funkcijami reguliranja ogrevalnega

Ogrevanje na lesno biomaso je pomembna odločitev

sistema, omogoča doseganje visokih povprečnih letnih

za prihodnost, še zlasti sedaj, ko je razvita prava

izkoristkov in s tem občutno nižje stroške ogrevanja.

tehnologija. Energetska izraba lesne biomase je

S svojo robustno in inovativno zasnovo je kotel UKP

neizčrpna in okolju prijazna metoda, ki pripomore k

izredno učinkovit in enostaven za uporabo.

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in posledično
k zmanjšanju okoljevarstvenih problemov ter izrabi
domačih energetskih virov, ki so bistveno cenejši
od fosilnih goriv na svetovnem trgu. Za ekološko
neoporečnost, energetsko učinkovito izrabo energije
in udobno ogrevanje na lesno biomaso, je bistvenega
pomena ustrezen kotel.
Uplinjevalni kotel z vgrajeno Lambda sondo ima

Vrhunska
tehnologija

bistveno višji izkoristek v primerjavi s klasičnim kotlom
na drva in posledično manjšo porabo. V nadaljevanju
vam predstavljamo uplinjevalni kotel na polena
SELTRON UKP, z vgrajeno Lambda sondo.

Visoki
izkoristki

Inovativna rešitev ogrevanja na lesno biomaso
Toplovodni kotel SELTRON UKP dosega izjemne
izkoristke, ki segajo tudi preko 93 %. Telo kotla je iz
kakovostne jeklene kotlovske pločevine debeline 5 mm.
Kotel je na voljo v treh razponih moči, od 10 do 20 kW,
od 20 do 25 kW in od 25 do 30 kW.
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Pametno
upravljanje

Kotel UKP lahko deluje kot samostojna ogrevalna
naprava ali v kombinaciji z ostalimi viri energije. Ima
dvojna velika posluževalna vrata in dodatna izolacijska
vrata, kar zagotavlja minimalne termične izgube.
Kotel UKP ustreza vsem predpisom za povrnitev
nepovratnih sredstev EKO sklada.
Velik nalagalni prostor cca. 105 litrov vam omogoča
nalaganje polen dolžine od 30 do 55 cm. Nalagalni
prostor je dodatno zaščiten s snemljivimi jeklenimi
ploščami, ki preprečujejo nabiranje oblog v notranjosti
kotla.
Čas gorenja ene polnitve je odvisen od kakovosti polen
in potreb po ogrevanju. Proces gorenja lahko traja
tudi do 12 ur. Pogostost nalaganja je odvisna od več
dejavnikov kot so kakovost in vlažnost lesa, velikost
objekta, izolacija objekta in zunanje temperature.
Polena v kotlu gorijo v spodnji plasti, dovajan primarni
zrak vodi plamen in lesni plin navzdol v zgorevalno
komoro. Ko dimni plini in plamen prehajajo skozi
gorilno šobo, jih prepihamo s kontroliranim dodajanjem
sekundarnega zraka. Dimni plini pomešani s plamenom
in svežim zrakom se v gorilni komori zavrtinčijo in
v dotiku z razbeljenim šamotom zgorijo pri visokih
temperaturah do 1.200 °C.

S programskim paketom SELCONTROL sta povezava
in nadzor delovanja uplinjevalnega kotla UKP mogoča
s pomočjo osebnega računalnika.

SeltronHome oddaljeno upravljanje ogrevanja
Z vgradnjo dodatnega brezžičnega modula GWD

Regulacija kotla UKP

pa boste lahko podatke o delovanju kotla z mobilno
aplikacijo °Clausius prejeli kar na vaš pametni telefon.
V aplikaciji °Clausius lahko v vsakem trenutku preverite
stanje delovanja kotla -temperature, obvestila, napake.
Glavna prednost storitve, ki je na voljo v kombinaciji
z regulacijo SELTRON, je pravočasno obveščanje o
tem, da je potrebno ponovno naložiti in zagnati kotel,
ko se temperatura v zalogovniku toplote zmanjša

Kotel UKP je opremljen s sodobno regulacijo SELTRON
BXD in Lambda sondo, s katero merimo vsebnost
kisika v dimnih plinih. Na osnovi izmerjenih podatkov
(temperatura kotla, temperatura dimnika, kisika v
dimnih plinih...) v kombinaciji z mikroprocesorjem

pod mejo, ki je potrebna za ogrevanje zgradbe.
Funkcionalnost deluje v kombinaciji z vremensko
vodenim regulatorjem ogrevanja SELTRON.

Enostavno čiščenje

centralnega krmilnika, se vrši regulacija izgorevanja, s

Čiščenje kotla je enostavno in hitro. Toplotni

katero dosegamo maksimalen izkoristek.

izmenjevalec se čisti ob vsakem polnjenju, potrese
se ročica na katero so pritrjeni turbolatorji. Kurišče in

Regulacija BXD skrbi za brezstopenjsko krmiljenje

izgorevalna komora se čistita tedensko, generalno pa

ventilatorja in motorne lopute za dovajanje primarnega

se kotel čisti 1- do 2-krat letno. Pri čiščenju si lahko

in sekundarnega zraka. Regulacija podpira delovanje

pomagamo z vključitvijo ventilatorja za odvod dimnih

kotla, dvig povratka in hitri zagon zalogovnika toplote.

plinov, ki nam služi za odvajanje saj.

Regulator BXD je popolnoma kompatibilen z ostalimi
regulatorji SELTRON, s katerimi lahko omogočamo

Samostojni komercialist

upravljanje celotnega ogrevalnega sistema s poljubnim

Aleš Smuk

številom ogrevalnih krogov.
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NOVA visokotemperaturna
toplotna črpalka DAIKIN
Altherma 3 H HT z močjo
dvojnega vbrizgavanja
Leta 2019 je DAIKIN ponovno potrdil svojo inovativnost
na področju ogrevanja in hlajenja ter tržišču predstavil
visoko temperaturno toplotno črpalko zrak-voda za
domačo rabo, Daikin Altherma HT. Pri omenjenem tipu

prednost toplotne črpalke Altherma 3 H HT njena
zelo visoka moč, saj bo 18 kW model pri zunanji
temperaturi -15 °C samo s kompresorjem dosegal
15 kW. Daikin Altherma 3 H HT je odlična rešitev pri
vašem renovacijskem projektu, saj dosega s 70 °C pred
toka podobne temperature kot kotli na fosilna goriva
in to brez uporabe elektro grelca. Posledično vam ni
potrebno zamenjati radiatorjev. Istočasno pa pridobite
tudi na prostoru, saj zavzame notranja enota samo
0,36 m2.

toplotne črpalke gre za tehnologijo z dvema v kaskado
postavljenima kompresorjema, ki ogrevata vodo brez
dodatnih elektro grelcev do temperature 80 °C. Deset
let kasneje DAIKIN potrjuje svojo zavezanost svojim
kupcem, le tem ponuditi vrhunske toplotne črpalke,
ki na eni strani vključujejo najnovejšo tehnologijo,
istočasno pa kupcem s tem omogoča popoln komfort
ob nizkih stroških.

DAIKIN predstavlja Althermo 3 H HT
Sredi septembra 2019 je potekala svetovna
predstavitev nove Daikin toplotne črpalke s tehnologijo
dvojnega vbrizga imenovano ”double injection

Okolju prijazna naložba

technology”. Toplotna črpalka Altherma 3 H HT

Zamenjava kotla s toplotno črpalko pomeni preklop

bo uporabljala nov plin R32, zato bodo tehnične
karakteristike izjemne. S samo enim kompresorjem
in brez dodatnih elektro grelcev, bo pri zunanji
temperaturi -15 °C dosegala temperaturo 70 °C
ogrevalne vode. Istočasno bo velika konkurenčna
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na popolno zeleno rešitev. Gorivo ali plin se ne
uporabljata več, toplota pa se proizvaja na obnovljivi
način; toplotne črpalke zmanjšujejo emisije CO2 vse do
70 %. Razlika je opazna tudi na vašem računu, strošek
naložbe pa se povrne v izjemno kratkem času!

Izdelana v Evropi za Evropo

Zasnova in prostorsko varčna namestitev

Vreme v Evropi je včasih neprijazno. Zato je Daikin

Poleg akustičnega udobja ima dandanes odločilen

Altherma 3 H HT zasnovana za delovanje v načinu

pomen tudi zasnova. Posebno pozornost so pri Daikinu

gretja vse do -28 °C zunanje temperature. Zmogljivosti

posvetili usklajenosti zunanje enote z opremo vašega

gretja pa se ohranjajo na podobnih ravnih tudi vse do

doma. Črna rešetka je položena vodoravno, zato je

-15 °C zunanje temperature.

ventilator znotraj enote neviden. Za več diskretnosti
odseva mat sivo ohišje barvo stene v ozadju. Ta enota
je prejela nagradi IF in ‘red dot’ za dizajn 2019.

Tišina se z udobjem rima

-15°C

Ti obratovalni dosežki so možni zahvaljujoč originalni
Daikinovi tehnologiji. Kot vodilni na tržišču, si Daikin
nenehno prizadeva, da bi ustvaril čim bolj zanesljive
in učinkovite toplotne črpalke. Za doseganje boljših
in okolju prijaznejših delovnih učinkov je Daikin razvil
tehnologijo Bluevolution. Ta tehnologija je sedaj
sestavni del vseh novih izdelkov, tudi Daikin Altherme
3 H HT. Daikin Altherma 3 H HT je prva Daikinova
zunanja enota z značilno zasnovo. En sam ventilator
znižuje raven hrupa, s svojo črno sprednjo rešetko
pa se sklada s kakršnim koli zunanjim okoljem. Vsi
ti namenski sestavni deli, rezultat lastnega razvoja,
poudarjajo edinstvenost Daikin Altherme 3 H HT.
Vrhunska učinkovitost, uporaba obnovljivih virov

Daikin Altherma 3 H HT je zasnovana za zmanjšanje
ravni zvoka in izpolnitev pričakovanj sodobne družbe.
Daikin Altherma 3 H HT omogoča več prilagodljivosti z
načinom nizke ravni zvoka. V načinu standardne ravni
zvoka je zvočni tlak na oddaljenosti 3 metrov enak 38
dBA, tišje od ščebetanja ptic in približno enako ravni
zvoka v knjižnici. Nasprotno pa način nizke ravni zvoka
za 3-krat zniža decibele na oddaljenosti 3 metrov, kar
pomeni realno znižanje za polovico ravni zvoka!

energije, zasnova in udobje brez hrupa. V tem je bistvo

120
dBA

toplotne črpalke.

A

+++

35°C in 55°C

100
dBA

V skladu z oznako
EU n°811/2013 za let 2019,
na lestvici od G do A+++o

60
dBA

Tehnologija Bluevolution združuje posebej razviti
kompresor in hladilno sredstvo R-32. Podjetje Daikin
je prvo na svetu, ki je predstavilo toplotne črpalke

30
dBA

s hladilnim sredstvom R-32. Z nižjim potencialom
globalnega segrevanja (GWP) je R-32 po zmogljivosti
ekvivalentno standardnim hladilnim sredstvom, vendar

20
dBA

uporabo, je popolna rešitev za izpolnjevanje.

šepet

36
dBA

Daikin
Altherma 3
H HT

dosega višjo energetsko učinkovitost in nižje emisije
CO2. R-32, enostaven za recikliranje in ponovno

35
dBA

gozd

NIZKA
RAVEN
ZVOKA

38
dBA

42
dBA

Daikin
Altherma 3
H HT

knjižnica

STANDARDNA
RAVEN
ZVOKA

ptice

pogovor

tovornjak

letalo
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ENA REŠITEV, VEČ KOMBINACIJ
Izvedbo notranje enote Daikin Altherma 3 H HT lahko izberete glede na potrebe: samo ogrevanje, ogrevanje in hlajenje
ali dvo-območna regulacija. To vam omogoča različne možnosti za zagotavljanje gretja, hlajenja in priprave tople
sanitarne vode v vašem domu.

Model z integriranim
rezervoarjem iz nerjavečega
jekla za sanitarno toplo vodo

Model z integriranim
rezervoarjem ECH2O za
sanitarno toplo vodo

Stenski model z ločenim
bojlerjem za sanitarno vodo

Ta model je kompaktna enota z

Enota ECH2O je opremljena z

enota, ki se za zagotavljanje tople

majhnim tlorisom 595 x 600 mm.

rezervoarjem za sanitarno toplo

sanitarne vode kombinira z ločenim

Enota je opremljena z bojlerjem

vodo prostornine 300 ali 500

bojlerjem za sanitarno vodo.

prostornine 180 ali 230 litrov za

litrov, ki ga lahko priključite na

Po želji lahko izberete enoto s

izpolnitev vseh vaših potreb po

sprejemnike sončne energije.

funkcijo hlajenja.

sanitarni topli vodi. Po želji lahko

Po želji lahko izberete enoto s

izberete funkcijo hlajenja ali tudi

funkcijo hlajenja.

enoto s funkcijo dveh območij.
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Ta model je najkompaktnejša

UŽIVAJTE V ZASLUŽENEM UDOBLJU Z
VRHUNSKIMI FUNKCIJAMI

lahko vaš sistem zamenja način delovanja in namesto

Med Daikinovimi »tremi plusi« izberite način delovanja,

konvektorje ali ustrezno talno oz. stensko cevno

gretja omogoči hlajenje. Funkcija hlajenja zahteva

ki najbolj ustreza vašim potrebam. Za natančno
prilagajanje ogrevalnega sistema Daikin vašim željam

napeljavo.

so notranje enote na voljo v 3 različicah: samo gretje,

Model z dvo-območno regulacijo

gretje in hlajenje ter dvo-območna regulacija.

Samo vgrajena talna samostoječa enota je izbirno
opremljena s funkcijo dveh območij: izbirate lahko med

Model »samo gretje«

dvema med seboj neodvisnima območjema z različnimi

Model za samo gretje je standarden v ponudbi

vrstami oddajnikov glede na zahtevano različno

izdelkov Daikin in je na voljo za vse tri notranje enote.
To pomeni, da lahko vaš sistem gretja zagotavlja gretje

temperaturo v različnih prostorih (primer: talni sistem
v dnevni sobi in radiatorji v spalnicah v zgornjem

prostora in sanitarno toplo vodo.

nadstropju). Obe območji lahko upravljate tudi ločeno:

Reverzibilni model »gretje in hlajenje«

zmanjšate prekomerno porabo energije.

izključite gretje v prvem nadstropju podnevi in tako

Če potrebujete tudi hlajenje, je reverzibilni model
kot nalašč za vas! Ta funkcija je na voljo v vseh treh
izvedenkah notranjih enot. Reverzibilno pomeni, da

Produktni vodja
Boris Gojkošek

Območje 1 / noč: spalnice
Opremljenost z radiatorji.
Programirano za delovanje zvečer
in zjutraj.

70°C

Območje 1 / dan: dnevne sobe
Opremljene s konvektorji in/ali talnim gretjem;
delovanje na zahtevo.

35°C

Konvektorji toplotne črpalke so toplotni oddajniki, ki
omogočajo hlajenje ali gretje. Uporabljajo se v kombinacijah
in se dobro ujemajo s talnimi sistemi.

Talni cevni sistem je za gretje vašega doma zasnovan za
delovanje z vodo s srednjimi temperaturami, toda poleti se
lahko za osvežitev prostorov v ceveh razteka tudi hladna voda.
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DAIKIN – zmagovalec velikega
testa klim ZPS
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je testirala 44
klimatskih naprav, ki jih lahko kupimo v Sloveniji in
ugotovila velike razlike v ceni, večinoma z razlogom!
Klimatske naprave so v vročih poletnih dneh in
nočeh najbolj učinkovit način hlajenja. Na testu je
ZPS preizkusila, kako učinkovite so stenske klimatske
naprave z ločenima zunanjo in notranjo enoto (split
izvedba), z močjo 2,5 in 3,5 kW.

Slednja je dosegla najboljšo skupno oceno izmed
kriterijev, ki jih je ocenjevala komisija s pomočjo
neodvisnega akreditiranega laboratorija. Ocenjevalni
kriteriji pa so bili učinkovitost (65 %), hrupnost (10 %),
vsestranskost (10 %), priročnost (10 %) in enostavnost
rokovanja/navodil (5 %). Povzetek testov kaže,
da DAIKIN ni zasedel zgolj prvega mesta, temveč
prednjači tudi med prvimi desetimi najbolj učinkovitimi,
oziroma kakovostnimi napravami.
Zmagovalec testa med 2,5 kilovatnimi klimatskimi
napravami, Daikinov model, se je še posebej izkazal

V svojem poročilu ZPS ugotavlja, da so najboljše
naprave za polovico bolj učinkovite od povprečja in
tudi do 80 odstotkov učinkovitejše od najslabših. Za
najboljšo klimatsko napravo za hlajenje in ogrevanje
je bila razglašena klima naprava proizvajalca DAIKIN.

pri hlajenju in sušenju zraka, kar je zelo dobrodošlo
spomladi in na začetku poletja, ko še niso temperature
tako visoke, v marsikaterem stanovanju pa imajo
težave s prekomerno vlago. Preostali modeli v tem
razredu so pri tem testu dobili zgolj oceno povprečno,
dva celo pomanjkljivo. Najbolje ocenjena Daikinova
klima učinkovito ogreva tudi pri zunanji temperaturi 2 °C.
Izpostavimo lahko še, da so vse od 10 najboljših
klimatskih naprav, sodeč po njihovi tehnični

A

+++

Vlaženje
Razvlaževanje

Ventilacija z
zajemom svežega zraka

Za hlajenje in ogrevanje

dokumentaciji, uvrščene v najvišji energijski razred
A+++, vendar neodvisni testi potrjujejo, da so pri
energijski učinkovitosti med njimi razlike, tako pri
hlajenju, kot pri ogrevanju. Energijski razred zato ni
edino zagotovilo za učinkovitost klimatske naprave.
V podjetju SELTRON smo s svojimi 28 letnimi
izkušnjami na področju ogrevanja in hlajenja, pravi
naslov, da vam pomagamo pri izbiri najboljše

Ogrevanje/hlajenje
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Filtriranje

klime za vas. Pri izboru optimalne klima naprave je
pomembnih veliko dejavnikov. Na primer ali imate
težave s prekomerno vlago v prostoru, in ali je kdo od
družinskih članov morda alergik. Slednje je pomembno
predvsem za to, da bodo v klimatski napravi vgrajeni
ustrezni filtri, ki poskrbijo za kakovost obdelave zraka.

Poleg osnovnega filtra imajo klima naprave
lahko vgrajen še:
- aktivni filter, ki odstranjuje dim in neprijetne vonjave,
- elektrostatični filter, ki skupaj z aktivnim filtrom skrbi

- Ko klimatska naprava deluje, naj bodo okna in vrata v
prostoru zaprta. Tako ji ne bo treba delovati s polno
močjo.
- Prostorov naj ne bi ohlajali pod 25 °C. Priporočljivo

za odstranjevanje majhnih delcev, npr. cvetnega

je, da razlika med zunanjo temperaturo in tisto v

prahu iz zraka,

prostorih ni večja od 6 °C. V prvi vrsti zaradi zdravja,

- ionizator, ki je skupaj s prvima dvema odgovoren za
najboljšo kakovost zraka.

pa tudi zaradi porabe energije. Vsaka stopinja nad
25 °C pomeni 6–8-odstotni prihranek električne
energije.

Vzdrževanje in čiščenje
Še pri najboljših klima napravah pa velja, da sta
za pravilno in učinkovito delovanje nujna redno
vzdrževanje in čiščenje. Enkrat na leto je treba očistiti
filtre, skozi katere potuje zrak. Zamašeni filtri namreč
povečajo porabo energije za 5 do 15 odstotkov, poleg
tega so glavni krivci za slabše delovanje in neprijetne
vonjave, saj zadržijo največji del umazanije, prahu in
mikroorganizmov. Servis je priporočljivo opraviti vsako
leto.

SELTRON svetuje
- Zunanje enote ne nameščajte v bližino oken spalnih
prostorov ali v neposredno bližino oken najbližjega
soseda. Tako vas kot njega bo motil hrup delovanja.
- Zunanja enota naj bo nameščena na ustrezne nosilne
konzole s kakovostnimi proti vibracijskimi vložki, ki
preprečujejo prenos tresljajev na zid objekta. Poleg
tega naj bo čim bolj zaščitena pred neposrednim
sončnim obsevanjem, ki poveča rabo energije za
približno deset odstotkov.
- Okrog zunanje in notranje enote mora biti dovolj
prostora za neovirano kroženje zraka.
V podjetju Seltron imamo kot distributer Daikin
izdelkov že vrsto let strokovno usposobljeno servisno
mrežo. Seltronovi serviserji zagotavljajo tehnično
podporo pred in po prodaji, pa tudi ob dobavi in
montaži izdelkov. Svoje storitve izvajajo hitro in
zanesljivo. V podjetju Seltron strankam svetujemo
glede izbire klimatske naprave, nudimo kakovostno
vgradnjo in pomoč pri vzdrževanju ter reševanju
morebitnih težav.
Produktni vodja
Boris Gojkošek
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DAIKIN 2019

Pregled leta 2019 na področju
prodajnega programa DAIKIN

Za zagotovitev visokega nivoja storitve pa je seveda
ključen visok nivo znanja in poznavanja problematike.
Za te namene smo bili tudi precej aktivni na področju
šolanj. Tako interno (šolanja obstoječih in novih

Na področju prodajnega programa DAIKIN se nam

sodelavcev), kot eksterno (poslovni partnerji, serviserji

je v letu 2019 obrestovalo vloženo delo in napori

in monterji), smo skozi vse leto izvajali šolanja. Slednja

v preteklosti. Zabeležili smo 16 % rast prodaje in

so bila razdeljena po smiselnih sklopih (komercialna/

realizirali veliko zanimivih projektov.

predstavitvena, montaža, zagon, servisiranje oziroma
vzdrževanje). Na različnih nivojih smo izšolali ca.

Uspešno smo uvedli novo generacijo nizko

štirideset poslovnih partnerjev in izvedli predstavitve

temperaturnih toplotnih črpalk Altherma 3 R, ki

za ca. sto ljudi.

omogočajo temperature predtoka do 65 °C in imajo
mnogo bolj položno krivuljo moči, kar v praksi pomeni,

Trenutno se na prodajnem segmentu Daikin intenzivno

da je 8 kW model po moči pri -15 °C primerljiv z

pripravljamo na uvedbo novega tipa toplotne

modelom 11 kW predhodne generacije. Model je bil

črpalke in sicer modela Altherma 3 H HT, ki je visoko

na tržišču toplo sprejet in je tudi precej pripomogel k

temperaturna toplotna črpalka, s temperaturami

dobrim prodajnim številkam.

predtoka do 70 °C pri temperaturi zunanjega zraka
-15 °C in brez doklopa/pomoči električnih grelcev
in to s samo enim kompresorjem. Na razpolago
bodo moči 14-16-18 kW. Posebej primerna pa bo za

Skupaj z našim partnerskim podjetjem Daikin smo

zamenjavo obstoječih kotlov pri adaptaciji energetsko

prav tako začeli uvajati s strani Daikina razvito shemo

zahtevnejših objektov.

»Stand by Me«. S to shemo želi Daikin prenesti
izkušnjo vseh deležnikov v življenjskem ciklusu

Na leto 2019 se tako oziramo z zadovoljstvom ob

izdelka (proizvajalec, uporabnik, monter, serviser) na

opravljenem uspešnem delu in se že veselimo izzivov

naslednjo raven. Deležniki bomo v prihodnje mnogo

v 2020.

bolj povezani, nivo storitve bo višji, reakcija hitrejša (v
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idealnem primeru celo preventivna) in zadovoljstvo

Produktni vodja

večje, posledično pa seveda tudi konkurenčnost.

Boris Gojkošek

Naprava za pokrivanje potreb
v manjših in srednje velikih več
stanovanjskih in komercialnih
stavbah ter industrijskih obratih
Podjetje EDER je konec prejšnjega leta predstavilo
pomembno novost na področju sistemov za
avtomatsko vzdrževanje tlaka. Predstavljamo vam
napravo Elko-mat EDER picocontrol kompakt solo
PCK-S za pokrivanje potreb v manjših in srednje
velikih več stanovanjskih in komercialnih stavbah ter

in hladilnih sistemih po EN 12828. Elko-mat EDER
picocontrol je naprava za vzdrževanje tlaka, nizko
tlačno odzračevanje, ki prenese maksimalni delovni
tlak do 6 bar. Za napravo so opcijsko dobavljive tudi
komponente za nadzorovano dopolnjevanje vode ter
tudi za mehčanje ali razsoljevanje. Delovno območje,
oziroma razpoložljiv zgornji delovni tlak je od 1,0
do 4,0 bar pri izredno tihem delovanju. Dobavljive
velikosti prigrajenih posod z delovno membrano so od
45 do 500 litrov.

Značilnosti

industrijskih obratih.

- Cenovno zelo konkurenčna rešitev za srednje velike

Velika prednost naprav tipa PCK je v tem, da glede na

- Zanesljiva tehnika, razvita in izdelana v Avstriji.

tehnične karakteristike pokrivajo ca. 80 % dejanskih

- Kompaktna izvedba: majhna poraba prostora za

objekte.

stanovanjskih ter ostalih potreb (manjši do srednje
veliki bloki, proizvodni obrati, trgovski in komercialni
objekti, ipd.) za občutno ugodnejšo in konkurenčnejšo
ceno. Seveda z regulacijsko logiko, principom
delovanja in robustnostjo večjih naprav. V objektih prej

postavitev in enostavna montaža.
- Izredno tiho delovanje zaradi vgrajene prilagodljive
črpalke.
- Količinsko kontrolirano dopolnjevanje in mehčanje
vode opcijsko.

opisanega ranga se delovni tlaki gibljejo med ca. 2 in

- Vključeno nizkotlačno odzračevanje.

4 bar, kar pa povsem zadovolji tovarniško integrirana

- Že v standardni izvedbi z dvema signalnima

Wilo Pico črpalka in ni potrebe, da bi za srednje velike
objekte vgrajevali zmogljivejše, ampak tudi dražje
naprave tipa MCK.

kontaktoma (napaka/opozorilo).
- Raztezna tehnika in vzdrževanje tlaka po principu
multicontrol (MCK).
- Možna uporaba bus ali www modula.

Naprave Elko-mat EDER za vzdrževanje tlaka delujejo
po principu črpalnega vzdrževanja tlaka z zaprtimi

- Paket, ki vsebuje vse za varno obratovanje in
prijazno do uporabnika.

razteznimi posodami. Multicontrol (MCK) naprave so
namenjene sprejemanju razteznega volumna in za

Produktni vodja

vzdrževanje konstantnega tlaka v zaprtih ogrevalnih

Boris Gojkošek
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Raztezna posoda z največjim
volumnom za namestitev na zid
Raztezne posode EDER ELKOFLEX N so varnostne
raztezne posode v ploščati izvedbi za zaprte
toplovodne ogrevalne sisteme, klimatske in hladilne
naprave.

Zmogljivosti

Značilnosti
- Popolna ločitev medija s pomočjo polne membrane.
- Kompaktna izvedba: majhna poraba prostora za
postavitev in enostavna montaža.
- Brez korozije v notranjosti raztezne posode.
- Cenovno ugodna in prostorsko varčna rešitev.
- Stabilna tudi pri visokem testnem tlaku zaradi polno
varjene izvedbe.
- Upoštevane vse veljavne proizvodne norme.
- Zanesljiva tehnika, razvita in izdelana v Avstriji.

- So v celoti varjene.
- Imajo membrano iz izobutilkavčuka, ki jo lahko po
potrebi zamenjamo.
- Serijsko vgrajen ventil za nadzor tlaka.
- Priključitev na sistem se izvede prek servisnega
ventila elko-flex.

Novo! Elko-flex Eder N140
Proizvajalec visoko kakovostnih razteznih posod in
sistemov za vzdrževanje tlaka EDER je junija 2019
predstavil novost, raztezno posodo elko-flex Eder
N140, volumna 140 litrov za namestitev na zid.
Elko-flex Eder N140 je varnostna raztezna posoda
za zaprte toplovodne in hladilne sisteme glede na
smernico EN 12828 z izmenljivo membrano za sprejem
medija ter plinskim predtokom, vključno s priklopom
za kontrolo in stabilno 4-točkovno konzolo za stensko
montažo ali postavitev na tla.
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Tehnični podatki
- Tip: N140.
- Nominalen volumen: 140 litrov.
- Standardni pred tlak: 1,0 bar.
- Premer: 600 mm.
- Globina: 572 mm.
- Priključna konzola: 193 mm.
- Priklop: Rp ¾''.
- Teža (prazna): 20 kg.
- Barva: RAL 3001.
Produktni vodja
Boris Gojkošek

Univerzalni bakreni fitingi

Uporaba
- Sanitarna voda.

Edinstveni sistem za izvedbo strojnih inštalacij v bakru
in bronu, ki omogoča istočasno uporabo v sistemih
s sanitarno vodo, plinsko inštalacijo, komprimiranim
zrakom in ostalimi sistemi, dimenzij Cu12 - Cu54.
Opremljen je s patentiranim varnostnim sistemom
SECURFRABO, kar pomeni, da če fiting ni dovolj
stisnjen, posebna oblika O-tesnila takoj pokaže
uhajanje vode. Za izvedbo inštalacij uporabljamo
zatisno tehniko hladnega zatiskanja cevi, pri čemer
uporabimo standardne čeljusti »V«oblike.

Značilnosti

- Pitna voda.
- Ogrevalni sistemi.
- Hladilni sistemi.
- Plinske inštalacije.
- Solarni sistemi.
- Požarni sistemi.
- Komprimirani zrak.
- Šprinkler sistemi.
- Ostali cevni sistemi.
Samostojni komercialist
Aleš Smuk

- Hitrejša montaža pri izvedbi strojnih inštalacij.
- Zagotovljena večja varnost s patentiranim
varnostnim sistemom SECURFRABO - izključena
možnost zamenjave fitingov plin in voda.
- Elastomerna tesnila so testirana in certificirana za
uporabo v več aplikacijah strojnih inštalacij.
- Univerzalni priključek omogoča uporabo fitingov v
različnih aplikacijah strojnih inštalacij.
- Razpolovitev zalog v skladišču.
- Poenostavljeno upravljanje s šifro artikla, npr. za
naročanje fitingov za različne aplikacije zadostuje
ena črtna koda.
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Leto 2019 bi lahko opisali kot leto
sprememb, vpeljanih novosti in
dobrih idej. Vsekakor pa leto, ko
smo izdelali 88 novih izdelkov.

Razvoj avtomatizirane linije sestave motornih pogonov

V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta smo

V teku je širitev proizvodnje, s čimer se bomo

točnost dobav izboljšali za 50 % in proizvedli 23.000
kosov motornih pogonov več kot lani. Veliko časa smo
namenili novi proizvodni aplikaciji, ki smo jo razvili v
sodelovanju vseh zaposlenih v produkciji, tehnologiji
in IT oddelku. Z njo smo vedno bližje digitalizaciji
proizvodnih procesov.
Uvedli smo metodo 5S, s katero smo vzpostavili višji
nivo kulture in učinkovitosti na delovnem mestu. Prav
tako je tabla s pobudami zaživela na polno. V procesu
nastajanja je novo orodje za kazalnike PowerBI, s
katerim že spremljamo zastoje in produkcijske čase.
V okviru izmenjave dobrih praks smo obiskali poslovne
partnerje in si ogledali njihove produkcije in logistične
centre ter pridobili ogromno idejnih zasnov za
izboljšave pri nas.
Zamenjali smo nekaj ključnih dobaviteljev in s tem
optimirali nabavni proces. Eden večjih projektov v
nabavi je bila uvedba - zamenjava embalaže po novem
CGP-ju, ki je izgled naših izdelkov dvignila nivo višje.
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je v polnem teku. Ponosni smo na novo pridobitev
saj smo prvega robota iz te linije že uspešno vpeljali
v produkcijo in je polno funkcionalen. Z njim smo za
30 % povečali izplen polizdelkov na delovnem mestu
sestave reduktorjev.

prostorsko povečali za 30 %. S tem se nam ponuja
priložnost nove organizacije delovnih mest. Ta bodo
modularna in nam bodo omogočala dvig pretočnosti
produkcije, saj bo 80 % materiala že na samem
delovnem mestu. Materialne proizvodne procese
še naprej prilagajamo na kanban sistem in jih s tem
gradnikom delamo vitke (LEAN).
Lepo se je ozreti nazaj na minulo leto saj lahko
ugotovimo, da smo uspešno uresničili načrtovano.
To pa ni zasluga posameznikov, ampak nam je uspelo s
skupnimi močmi. Zavedati se moramo, da nas različne
ideje in raznoliki pogledi bogatijo.
Kljub mnogim izzivom ki nas še čakajo se vselimo leta
2020. Prepričana sem, da bo v vseh pogledih presežno.
Vodja produkcije
Mojca Bodner

Leto 2019 na področju
tehnologije in informatike

izgube, ki se pojavljajo skozi poslovni proces.
Sistem kanban je eden izmed trinajstih gradnikov vitke
proizvodnje. V grobem je to sistem razdeljevanja nalog
in oskrbe delovnih mest. Deluje po načelu vlečenja

Reorganizacija proizvodnje je oddelek tehnologije

(»pull«). Pri tem načelu ni nobenih napovedi, ker tak

postavila v vlogo veznega člena med razvojem in

sistem deluje na odpoklic količin. S tem omogočamo,

produkcijo ter v vlogo razvijalca produkcijskih

da kupec dobi točno tisto kar potrebuje, točno takrat,

procesov.

ko to potrebuje.

Za vse nove izdelke smo pripravili FMEA analize, PPAP

Zamenjali smo požarno centralo, prenovili in

poročila, delovna orodja, priprave in testerje PCB vezij.

dopolnili interno spletno stran podjetja, z uvedbo

Pripravili smo novo zasnovo delovnih navodil, ki je

dokumentnega sistema na Docuware platformi

uporabnikom prijazna in nazorna.

smo optimizirali pretočne čase potrjevanja izhodnih

Vpeljali smo novo pakirno in transportno embalažo,

dokumentov in proces likvidacije vhodnih računov.

pripadajoče nalepke in uporabniška navodila. Vse od

Izbrali smo novega partnerja za izdelavo spletnih

naštetega je sedaj skladno s celostno grafično podobo

portalov www.seltron.si in B2B. Glavni cilj je

podjetja.

zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje in

Zamenjali smo robota na avtomatiziranem in

pohitritev prodajnega procesa.

robotiziranem delovnem mestu mazanja reduktorjev

Na Microsoft PowerBI platformi smo postavili kazalnike

motornih pogonov.

uspešnosti (KPI) in jih ločili po oddelkih.

Nadgradili smo program za planiranje delovnih operacij

V lokalni CRM sistem smo implementirali veliko novih

Siemens Preactor. Dodali smo mu funkcionalnost

orodij z namenom optimizacije pretočnosti procesov

planiranja delovnih priprav in orodij.

podjetja.

Ogledali smo si veliko dobrih in uspešnih praks

Veliko pozornosti smo namenili kontinuiranem razvoju

proizvodnih podjetij v EU.

optimizacije produkcijskih procesov. Vse se odraža

V teku je širitev produkcijskih prostorov in

v naši lastni aplikaciji za spremljanje proizvodnih

reorganizacija delovnih mest, celic in linij.

procesov.

Razvijamo novo delovno mesto, na katerem bomo

Z obstoječim in novim znanjem, z veliko zaznanimi

s kanban metodo zagotavljali vitko in pretočno

priložnostmi in izzivi, z odlično ekipo vseh sodelavcev

proizvodnjo.

in vodstva ter s polno mero zdravega optimizma

Vitka proizvodnja je podjetniška filozofija razvita

zremo v leto 2020.

na Japonskem in izhaja v največjem delu iz Toyota
Production System (TPS). S pomočjo te filozofije se

Vodja tehnologije in informatike

lahko stopnjuje produktivnost, hkrati pa se znižujejo

Sebastijan Glazer
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Prenova in razširitev prostorov na
obstoječi lokaciji Seltron
To leto in še posebej naslednje leto bo v znamenju
velikih sprememb na več področjih. Veliko aktivnosti
in sprememb izvajamo tudi na področju urejanja in
razširitve prostorov Seltrona.
Ko smo se leta 2010 preselili iz Bistrice ob Dravi na
trenutno lokacijo, smo bili izgubljeni v razsežnosti
prostorov novega Seltrona. Takrat ni nihče pomislil, da
nam bodo le ti kmalu premajhni.

Razširitev proizvodnih prostorov
S projektom razširitve proizvodnje bomo proizvodne
prostore povečali za vsaj enkrat glede na trenutne
kapacitete. Projekt pa smo razširili še na obnovo
obstoječih skladiščnih prostorov. Dela so se zaradi
nepredvidenih okoliščin podaljšala, sedaj poteka
zaključna faza izvedbe. Zaključna dela obsegajo
predvsem postavitev talnih oblog, izvedbo elektro
energetskega omrežja, izvedbo komunikacijskega
omrežja, postavitev razvoda za komprimiran
zrak, postavitev ogrevalnega, prezračevalnega in
klimatizacijskega sistema, postavitev razsvetljave in
varnostne opreme.

Novi prostori nad trgovino
Poleti 2019 smo določili namen rabe za neizkoriščene
prostore nad trgovino. Veliko truda in časa smo
vložili, da smo skupaj z arhitektom zasnovali namen in
funkcionalnost za nove prostore, ki bodo v najboljši luči
izžarevali vrednote podjetja in omogočali zaposlenim
kakovostno in prijetno delo.
Novi prostori so namenjeni za upravo in druge
podporne službe. Načrtujemo, da se bodo lahko
direktor, tajnica, računovodstvo, marketing, prodaja
tuji trg in kadrovska služba selili v nove prostore jeseni
2020.
Obstoječe prostore bomo prav tako preuredili in
posodobili za potrebe tehničnih služb, to je tehničnega
direktorja, razvoja, tehnologije in službe za IT.
Z veseljem pokažemo idejno zasnovo naših novih
pisarn in zahvala gre vsem, ki ste z idejami, predlogi in
pobudami prispevali k sedanji podobi.

Prenova HVAC
Po dopustih 2019 smo se lotili še enega dokaj
obsežnega in zahtevnega projekta, to je prenova
in posodobitev ogrevalnega, prezračevalnega in
klimatizacijskega sistema (Heating, Ventilation and Air

Po zaključku razširitve bomo za potrebe proizvodnje
pridobili ca 1000 m uporabnih površin. Sledila bo

Cinditioning) v Seltronu.

2

postopna selitev oziroma izgradnja in postavitev
proizvodnih delovnih celic, ki bodo grajene in
opremljene po sistemu vitke proizvodnje z uporabo
digitalno podprtega kanban produkcijskega koncepta.
Več o tem bomo govorili in pisali v naslednjih mesecih.
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Cilji prenove so predvsem:
- izvedba ogrevanja za nove proizvodne prostore,
- izvedba primernega ogrevanja s toplotnimi
črpalkami,
- podpora in alternativno ogrevanje s plinskimi kotli,

- zamenjava vseh preostalih jeklenih in neprimerno
nameščenih ter zamuljenih cevovodov,
- zamenjava zastarelih kaloriferjev v logistiki,
- vzpostavitev povsem neodvisnega sistema za
obratovanje testirnice za kotle,
- izvedba prezračevanja in klimatizacije z nadzorom
vlage in kakovosti zraka za celoten objekt.

- sistem za vzdrževanje tlaka Systemwart je od
podjetja Eder iz Avstrije, s katerim prav tako že
dolga leta sodelujemo na nakupnem področju
raztezne tehnike,
- in nenazadnje, regulacijski sitem bo sestavljen iz
našega novejšega nabora produktov. Hrbtenico
tvori regulator WXD20, ki skrbi za primarni razvod
tople, to je ogrevalne in hladilne vode. Za regulacijo

Zgornje prenove so v pretežnem delu zaključene.

prostorov v trgovini in za nove pisarne bomo vgradili

Celotni projekt pa je predviden, da se zaključi do

conske regulatorje ZCE z brezžičnimi sobnimi

pomladi 2020.

termostati. Za regulacijo temperature v proizvodnji,
obstoječih pisarnah in skladišču bomo uporabili

Pomemben vzporedni cilj, ki smo si ga postavili pa je,

najnovejše brezžične termostate in mini conske

da postane prenovljen HVAC sistem našega podjetja

regulatorje, ki so ta trenutek še v izdelavi v razvoju.

reprezentativen. Tako bomo lahko našim poslovnim
partnerjem in strankam na praktičnem primeru

Še drugi načrti

prikazali celovito izvedbo sodobnega ogrevalnega

Da bomo zaokrožili posodobitev in prenovo objekta,

sistema na srednje velikem t.i. komercialnem objektu.
Pri tem je pomembno predvsem to, da so dobavitelji
vseh ključnih komponent naši poslovni partnerji iz
tujine in sicer:
- toplotne črpalke in nov klimat so od podjetja Daikin,
našega pomembnega dobavitelja za toplotne
črpalke,
- cevovodi so izvedeni z ogljikovim jeklom našega
dobavitelja Frabo iz Italije,
- razdelilec, mešalni in direktni set so proizvod našega
kupca iz Nemčije, to je renomiranega podjetja Paw,
- hranilnik toplote, elementi za odzračevanje, elementi
za ciklonsko, mehanično in magnetno čiščenje
ogrevalne vode so produkt skupine Flamco. Član te
korporacije je podjetje Meibes, ki je naš tako dolgo
želen in končno pridobljen »novi« kupec,

načrtujemo tudi obnovo in razširitev ter izboljšanje
pogojev dela v logistiki. Celoten projekt prenove bomo
zaključili še z ureditvijo asfaltnih površin in parkirnih
prostorov, vključno z dvojno polnilno postajo za
električne avtomobile.
Ko bomo načrte uresničili, bo to odlična popotnica in
izhodišče za nadaljnji razvoj podjetja Seltron, hkrati
pa najboljše in najlepše darilo za počastitev bližajoče
tridesete obletnice obstoja in uspešnega poslovanja
podjetja.
Tehnični direktor
Jože Hertiš
Kadrovske in pravne zadeve
Maja Hertiš
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Ugodna gospodarska rast in
posledično pozitivni učinki na
področju gradnje stanovanjskih
objektov so za našo dejavnost
pomenili priložnost za doseganje
zastavljenih ciljev

več izobraževanj v učnem centru Daikin v Zagrebu.
Ta izobraževanja zagotavljajo konkurenčno prednost
inštalaterjem, ki montirajo in opravljajo zagone
toplotnih črpalk Daikin, saj je to pogoj za podaljšanje
osnovne garancije.
V tekočem letu smo bili aktivni tudi na področju
širjenja prodajnega asortimana. Izpostavil bi nov kotel
na pirolizo SELTRON UKP. Za potrebe uvrstitve na listo

Tako smo v iztekajočem se letu uspešno, seveda skupaj
z vašo pomočjo, spoštovani kupci, realizirali cilje, ki
smo si jih zadali. Spodobno gospodarsko okolje pa
nikakor ni dovolj za rast in razvoj podjetja. Je le osnova,
ki nas sili v nenehno razmišljanje o pomanjkljivostih,
implementaciji sprememb vseh poslovnih funkcij v
podjetju, nam zagotavlja konkurenčne pogoje na trgu.
Spremembe ogrevalnih virov in s tem tudi ogrevalnih
naprav oziroma sistemov, ki zagotavljajo nižje stroške
ogrevanja in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
od nas in seveda tudi od vas, spoštovani kupci, zahteva
dodatna izobraževanja.
S tem namenom smo v spomladanskih mesecih
organizirali izobraževanja za področje proizvodnega
programa Seltron, kjer smo na šestih izobraževanjih
gostili več kot 100 inštalaterjev. Ker na »mladih
svet stoji«, smo pozornost namenili tudi bodočim
inštalaterjem. Tako smo gostili dijake Srednje tehniške
šole Kranj, katerim smo predstavili prodajni program
podjetja.
Kot uvoznik toplotnih črpalk in klimatskih naprav
Daikin, smo skupaj z DACE Daikin Europe organizirali
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za subvencije EKO SKLADA so bila izvedena testiranja,
katerih rezultat je bi odličen. Kotel na pirolizo
SELTRON UKP se po kriterijih izkoristka in emisij
uvršča v sam vrh kotlov na pirolizo.
V prihajajočem letu nameravamo veliko pozornosti
posvetiti digitalizaciji podjetja, tako v internih
poslovnih procesih, kakor tudi navzven. Vi, spoštovani
poslovni partnerji, boste te spremembe opazili
predvsem na novi spletni strani, ki je že v pripravi in
vam bo z različnimi koristnimi aplikacijami pomagala
pri vašem delu.
Zaradi vse bolj tehnično zahtevnih ogrevalnih naprav,
so tudi poprodajne oziroma servisne storitve vedno
bolj pomembne. Zato bomo z določenimi ukrepi
te storitve še izboljšali, s ciljem zadovoljstva vseh
deležnikov v prodajni verigi.
Spoštovani kupci, v prihajajočem letu vam v imenu
sodelavcev želim uspešno, zadovoljno in predvsem
toplo leto 2020.
Vodja komerciale domači trg
Miran Kvas

Mediji so nas v pretekli tednih
in mesecih ponovno začeli
bombardirati, da prihaja kriza.
Kriza, ki bo ponovno zarezala v
gospodarsko rast pomeni izziv za
nas v Seltronu.

Obiskali so nas vsi večji kupci iz Evrope, zraven njih
pa še kupca iz Libanona in Urugvaja. Od visokih
predstavnikov nas je obiskal veleposlanik Republike
Slovenije v Nemčiji France But.
V naslednjih mesecih smo izvedli nekaj šolanj po tujini,
gostili pa smo tudi nekaj strank pri nas v podjetju.
S šolanji zagotavljamo, da so kupci seznanjeni z
novostmi in da so strokovno podkovani pri prodaji

Dnevno se vsi v podjetju soočamo z izzivi. Pravijo,
da je strah tisti, ki nas vodi pri soočenju z izzivi. Sam
menim, da če smo na izzive dobro pripravljeni je strah
odveč. Le kadar oddelki med sabo dobro sodelujemo,
lahko skupaj dosegamo zastavljene cilje, tudi takrat, ko
smo soočeni s krizo.
Če na kratko povzamem leto, sta bila prva dva meseca
2019 po pričakovanjih. V februarju smo obiskali sejem
Aquatherm v Moskvi, kjer smo na dveh razstavnih
prostorih predstavili tudi Seltron izdelke. V tem
mescu smo imeli tudi prvo dobavo motornih pogonov
podjetju Wita Taake, ki je proizvajalec obtočnih črpalk.
Izvajali smo aktivnosti in priprave za sejem ISH 2019
v Frankfurtu. Seveda bolj kot se je bližal datum,
več je bilo izzivov, vendar smo na koncu vse izvedli
profesionalno in v skladu z zastavljenimi cilji.
Predstavili smo kar nekaj novosti. Vodilnega
svetovnega sejma ISH 2019 na področju ogrevanja,
prezračevanja, sveta kopalnic in programa inštalacij
smo se udeležili v mesecu marcu. ISH je največji
mednarodni strokovni sejem na svetu na svojem
področju in zasede ves razpoložljivi prostor tretjega
največjega sejmišča na svetu.
Naš razstavni prostor je obiskala večina naših kupcev,
ki ustvarijo 85 % celotnega prometa na tujih trgih.

naših izdelkov.
V sredini leta se je tujemu trgu priključil Mitja Hertiš,
ki je prevzel delo področnega vodje prodaje. Prevzel
je nekaj obstoječih strank, skrbel pa bo predvsem za
pridobivanje novih trgov in strank.
Tudi v letu 2019 smo bili uspešni pri pridobivanju
novih strank in lahko s ponosom povemo, da je bila
odpremljena prva pošiljka v Švico. Pripravlja se tudi
prva dobava ruskemu partnerju, čakamo pa še prvo
naročilo prav tako novega ruskega partnerja.
Tik pred zaključkom leta smo prejeli nagrado za ITM
izvoznika leta 2019, ki jo podeljuje Spirit Slovenija.
Nagrada potrjuje dobro opravljeno preteklo delo in je
odlična popotnica za prihajajoče izzive.
V teh dneh kot je že tradicija obiskujemo naše kupce.
Razgovori potekajo v sproščenem, pozitivnem duhu
in kažejo, da lahko z optimizmom gledamo tudi v leto
2020 ter pričakujemo ponovno rast z obstoječimi kot
tudi z novimi kupci.
Vodja prodaje za tuja tržišča
Boštjan Gerlič
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