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vplival na naš razvoj. Mnogo malih dogodkov sproži
velike spremembe in teh je bilo v 30-ih letih res
veliko. Lažje je napisati, kar se ni spremenilo, kot
kar se je in tudi zato smo uspešni. Zamenjali smo

2

Zaključujemo nenavadno in izjemno leto 2021, v

poslovne prostore, popolnoma nadgradili prodajni

katerem smo obeležili 30 let skupne Seltronove

program, razvili nove proizvode, poiskali kupce, o

poslovne poti. Preteklost je tista, na kateri gradimo

katerih smo ob pričetku poslovanja samo sanjali ter

spomine, smo ponosni na doseženo, se spominjamo

dopolnili in razvili ekipo odličnih zaposlenih.

poti in stranpoti ter se iz doseženega učimo.

Vsak dan se spreminjamo in izboljšujemo in to vseh

Skratka, vir neizmernih spominov in hvaležnosti, da

30 let. Letos bomo dosegli največjo rast podjetja v

smo sodelovali in skupaj ustvarjali lepšo prihodnost

svoji zgodovini. Iskrena hvala vsem, ki ste dodali svoj

za vse.

kamenček v mozaik sprememb in dosežkov.

Podjetje je ravno takšno kot je zaradi vas, dragi

To, kar smo naredili, je namenjeno spominom, nas

lastniki, kupci, sodelavci in drugi deležniki.

zanima prihodnost. Tako kot preteklost je tudi

Vsak, ki se nas je dotaknil, je pustil svoj pečat in

prihodnost odvisna od nas, ki delamo v podjetju,

kakor tudi od drugih deležnikov. Gonilo razvoja je

povezljivost med seboj in povezljivost v večje

jasna vizija in sodelavci, ki le-to udejanjijo.

samostojne sisteme. Ravno zaključujemo investicije

Zagotovilo, da bomo prihodnost sooblikovali

v znatno povečanje proizvodnje in podpornih služb.

skupaj, vidimo v zavzetosti zaposlenih, njihovi želji

S pogledom v prihodnost že pripravljamo pogoje

po prispevanju, sodelovanju in individualnem ter

za investicije, v naslednji korak širitve poslovnih

skupnem razvoju. Razvoju okolja, v katerem bodo

prostorov.

sodelavci razvijali svoje potenciale, bomo posvetili
posebno pozornost.

Poslavljamo se od nenavadnega leta 2021 ter s polno
pričakovanji zremo v leto 2022.

Vemo, da bomo prilagodljivi, hitri in dinamični.

Želim vam čaroben zaključek leta v krogu najdražjih.

Nadaljevali bomo po poti trajnostnega in zelenega

V prihajajočem letu želim obilo uspehov, ki se naj

razvoja. Še intenzivneje se bomo digitalizirali v

pretopijo v osebno zadovoljstvo in izpolnjenost.

podpornih in proizvodnih procesih, tako navznoter
kot navzven. Razvili in proizvajali bomo produkte,

Direktor

ki bodo bistveno prispevali h komfortu bivanja in

Marijan Hertiš

zmanjšali obremenitev okolja, omogočali bodo
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Razvoj Seltron

Povzetek dosežkov v razvojnem
oddelku Seltron v letu 2021
Razmišljam, kaj je omembe vredno v letošnjem letu in
ugotavljam, da je ta spisek dolg. Izpostavil bom samo
en primer, ki je tudi sicer najbolj aktualen.
V drugi polovici letošnjega leta je postalo očitno, da
povpraševanje po polprevodnikih presega trenutne
svetovne proizvodne zmogljivosti. Vpliv in spremembe
so ponekod tako intenzivne, da določene gospodarske
panoge ne delujejo več ali pa so občutno ohromljene.
To je izzivi, ki je postal naša »nova realnost«. Zadeva

tistim, ki tega ne zmorejo. In ker vsi tega ne zmorejo
(zakonitost pomanjkanja), se povpraševanje poveča
pri tistem, ki to zmore. Osebno sem prepričan, da nam
trenutna situacija koristi in odpira vrata pri številnih
kupcih, kjer bi v drugačnih okoliščinah morali vlagati
bistveno več truda, morda pa sploh ne bi bili uspešni.
Samo od nas je odvisno, kako dobro se bomo
prilagodili in izkoristili trenutne razmere. Ob pogledu
na Seltronov team sem optimističen in se pravzaprav
veselim priložnosti in izzivov, ki so pred nami.

Kadrovska zasedba

pa tako nas, ki smo proizvajalci, kot tudi tiste, ki takšne
izdelke kupujejo. Ugotavljam, da je najlažje, če jo
čimprej sprejmemo in začnemo z njo živeti. Še bolje pa
je, če v njej poiščemo nove priložnosti in jo sprejmemo
na tak način. To ni več samo prikladna tema za
pogovor ob vsaki priložnosti, ampak je to nov izziv in
priložnost neslutenih razsežnosti.
Pomanjkanje nas pripelje do tega, da iščemo
alternative. Proizvajalci izdelkov iščemo nove poti do
surovin. Kupci izdelkov pa poti do novih proizvajalcev.
Tukaj se za nas odpira okno priložnosti, ki ga v
normalnih okoliščinah ni. Vsi nekaj iščemo, v prednosti
pa so tisti, ki imajo in najdejo.
Kaj to pomeni za nas? Če smo sposobni v dani situaciji
najti surovine ali prilagoditi izdelke in vzdrževati
nemoten proizvodni proces, imamo prednost pred
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Napisano v uvodniku zahteva določene prilagoditve.
Ena od njih je, da izzive pričakaš in se jih lotiš z dobro
ekipo. Ta del naloge smo že opravili s kadrovsko
okrepitvijo razvojnega oddelka. Imamo tri nove
sodelavce, ki nam bodo pomagali premagovati
prihajajoče izzive.

povezanega s testiranjem. Izvaja razvoj programske in

Posodobitev in razširitev palete motornih
pogonov

strojne opreme testerjev za proizvodnjo ter razvojno

V letošnjem letu smo pričeli z optimizacijo in širitvijo

Niko Ivezič je prevzel testiranje izdelkov in vsega

testiranje izdelka.
Gregor Gorjup je prevzel naloge razvoja programske
ter strojne opreme za obstoječ del Seltron izdelkov
in del novih izdelkov. Je izkušen strokovnjak za razvoj

produktne palete motornih pogonov AVD. Naš cilj
je, da razširimo ponudbo motornih pogonov še na
osnovne modele, za vse tiste kupce, ki želijo enostaven
in vzdržljiv motorni pogon.

programske in strojne opreme.
Dejan Mitrović je produktni vodja za področje motornih
pogonov. Prevzel je naloge razvoja portfelja motornih
pogonov ter dopolnitev programa s Seltron mešalnimi
in krogelnimi ventili.
Na tej točki ne smem pozabiti na ostale dolgoletne
sodelavce: Vinko Mlinarič, Andrej Rihter in Stanko
Skledar, ki s svojimi izkušnjami in požrtvovalnostjo že
mnoga leta udejanjajo vizijo podjetja Seltron.
Prepričan sem, da bomo s to ekipo kos vsem izzivom
in nalogam, ki so pred nami.

Sobne enote in sobni termostati

Vzporedno smo pričeli z razvojem lastne palete
krogelnih ventilov in namenskih pogonov zanje.
V letošnjem letu smo postavili osnovne usmeritve za

Razvoj sobnih enot in sobnih termostatov je daljši

ta projekt ter poiskali nove dobavitelje in razvojne

razvojni projekt, ki se počasi zaključuje. V mesecu

partnerje. V letu 2022 pa se bo izvedel še operativni

novembru smo sestavili prve produkcijske prototipe

razvoj izdelkov.

sobnih termostatov. Sedaj sledi še krajše obdobje
končnega testiranja in zaključnih izboljšav, nakar bo

Namenski OEM regulator

sobni termostat pripravljen za proizvodnjo in prodajo.

S podjetjem PAW smo sredi leta 2022 podpisali

Vzporedno se pripravlja strojna in programska oprema
za proizvodni proces.

pogodbo o sodelovanju na projektu HomeBloc. To je
sistemski regulator ogrevanja prostorov in sanitarne
vode za tipsko grajene hiše in stanovanja. Regulator bo
vgrajen v zidno omarico skupaj s hidravličnim delom
za ogrevanje prostorov (talni in/ali radiatorski sistem)
in sanitarne vode. Kupec takšno omarico samo vgradi
na mesto in priključi dovode in odvode v ogrevalni
sistem.
Za kupca bomo razvili strojno opremo regulatorja in
del programske opreme, ki se nanaša na uporabniški
vmesnik, splošno delovanje in ogrevanje prostorov.
Kupec pa bo v lastni režiji razvil modul za ogrevanje
sanitarne vode. Projekt je v tem trenutku na sredini
razvojne poti.
Ta projekt je kupec zastavil kot OEM projekt in ga
bo ponujal izključno v OEM izvedbi kupcem, ki so
tudi naši potencialni kupci. Za nas to pomeni večjo
prepoznavnost na trgu in vstop na prodajni segment
regulatorjev ogrevanja, kjer do sedaj še nismo bili

Pri tem izdelku se pilotno uvaja spremljanje in ponekod
tudi konfiguriranje izdelka s pomočjo RFID tehnologije.
Sobnim termostatom bodo v začetku leta 2022 sledile
tudi sobne enote, ki uporabljajo enako strojno opremo.

prisotni.
Vodja razvoja
Edi Krivec
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Jubilejna obletnica podjetja Seltron

Praznujemo 30 LET
Že trideset let ljudem pomagamo varčevati
z energijo pri ogrevanju prostorov na okolju
prijazen način.
Čas je najpomembnejša in omejena dobrina, ki nas
povezuje v našem potovanju skozi življenje.
Sam že skoraj 30 let ustvarjam z vami, spoštovani
ustanovitelji, lastniki in zaposleni, še posebej tisti, ki ste
z nami že zelo dolgo, nekateri skoraj od ustanovitve.

Sledil je pomemben mejnik, saj smo postali razvojni
dobavitelj elektronskih regulatorjev za solarne grelnike
sanitarne vode. Velik uspeh nas je vzpodbudil v razvoj
in proizvodnjo regulatorjev ogrevanja za stanovanjske
hiše. Na tem področju smo po nekaj letih postali
vodilni proizvajalec na domačem trgu.
To nas je navdihnilo, da smo oblikovali poslanstvo
podjetja, ki nas še danes združuje v skupnih ciljih.
Ljudem pomagamo varčevati z energijo pri ogrevanju
prostorov na okolju prijazen način.

Velika sreča je imeti takšno priložnost, ki mi je
omogočila, da smo skupaj ustvarili uspešno zgodbo
podjetja Seltron.
Pred več kot tridesetimi leti, 28. 03. 1990, sta v Bistrici
ob Dravi Jože Hertiš in Jože Krivonog ustanovila
podjetje Seltron d.o.o.. Beseda Seltron je nastala
kot okrajšava za selektivno, izbrano in dovršeno
elektroniko.
Na začetku je bila ekipa mala, vendar vztrajna,
iznajdljiva in pogumna. Delo je potekalo v manjši
delavnici in skromni pisarni. Takratni pogoji in možnosti
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so bili povsem drugačni kot jih poznamo danes.

Na prvotni lokaciji v Bistrici ob Dravi smo se prostorsko

Sami smo izvajali vse poslovne funkcije od razvoja,

širili. Zgradili smo dva objekta, ki sta omogočila

proizvodnje, prodaje, logistike, marketinga,…

uresničiti poslovno idejo o trgovinski dejavnosti,

Po prvih negotovih korakih iskanja poslovnih

ki odlično dopolnjuje proizvodni program, tako na

priložnosti, smo kar kmalu razvili in proizvajali družino

domačem trgu nudimo kupcem celovite rešitve za

elektronskih časovnih relejev.

ogrevanje prostorov.

Izjemno smo bili ponosni in veseli prvega kupca na

Življenje posameznika, kakor tudi razvoj podjetja

tujih trgih, prvega milijona realizacije, novih produktov,

razumemo kot potovanje skozi čas, kjer so edina

ki so v celoti plod lastnega znanja, razvoja in

stalnica spremembe, ključna moč pa znanje in

inovativnosti.

veščine. Ustvarjamo sodobno digitalizirano podjetje,
ki ustvarja rešitve poslovnim partnerjem, s prijaznim

Z vsakoletno rastjo smo prerasli prostorske zmožnosti

in ustvarjalnim okoljem za zaposlene, kjer bomo

lokacije v Bistrici ob Dravi. Po nekajletnem iskanju

lahko uresničevali svoje sanje, razvijali nove produkte

primerne lokacije smo našli rešitev v nakupu objekta

in tkali partnerstva s kupci. V prihodnost zremo z

ob Tržaški cesti v Mariboru. To je dalo podjetju

optimizmom, energijo in vizijo nadaljnjega razvoja

nov zagon, ki smo ga izkoristili tako, da sedaj

podjetja.

zapolnjujemo še zadnje prostorske kapacitete na tej
lokaciji. Nadaljnjo širitev smo si zagotovili z nakupom
sosednjega zemljišča.
V letošnjem letu bomo ustvarili več kot 16 mio. €
prometa in dosegli vsaj 1,5 mio. € dobička ter dodano
vrednost na zaposlenega okoli 65 tis. €.
Vodstvo podjetja, vodje in vsi zaposleni smo lahko
resnično ponosni na dosežene rezultate.
Celotna zgodba se je pričela s podjetniškim in
ustvarjalnim nemirom ter pogumom ustanoviteljev.
Posebna zahvala njim, saj so zaslužni, da so se
njihove ideje in delo razvile v podjetje, na katerega
smo danes ponosni. Z nami je nekaj sodelavcev, ki
so pri nas od zgodnjih začetkov. Tudi z njihovim
prispevkom smo omogočili nenehno rast in potrebe
po novih sodelavcih, tako, da nas je danes v podjetju
zaposlenih že osemdeset. Vsem sodelavcem se iskreno
zahvaljujem za prispevek k skupnemu razvoju in vas
vabim, da svoje potenciale in cilje še naprej razvijate in
uresničujete v naših vrstah.
Zahvala za doseženo gre tudi poslovnim partnerjem, s
katerimi smo stkali ne samo odlične poslovne odnose,
vendar tudi prijateljske vezi. To so podjetja, ki nas
vključujejo v skupne razvojne projekte, kjer ustvarjamo

Hvala vsem za aktivno sodelovanja in dosežene
rezultate. Vabljeni k soustvarjanju prihodnosti.

konkurenčne izdelke za sedanjost in prihodnost.
To od nas zahteva visoko stopnjo inovativnosti,

Direktor

zanesljivosti, učinkovitosti in kakovosti. Vse to so pogoji,

Marijan Hertiš

da smo lahko uspešni na razvitem globalnem trgu.
Tak način sodelovanja, razmišljanja in dela nam
omogoča ustvarjalno, uspešno in stabilno prihodnost.
Poslovno sodelujemo z vsemi večjimi domačimi kupci in
več kot štiridesetimi tujimi kupci v osemnajstih državah.
V lokalnem okolju se počutimo zaželene. Imamo
odlične pogoje za razvoj podjetja in kakovost življenja
zaposlenih. Tudi mi smo odgovoren partner v lokalni
skupnosti, saj ustvarjamo kakovostna delovna mesta,
nudimo delo številnim kooperantom ter se vključujemo
v družabno življenje.
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Premagali smo 454 stopnic

Seltronov nočni tek na Kalvarijo,
15. oktober 2021
Tudi v letošnjem letu smo bili generalni sponzor
tradicionalnega nočnega teka na Kalvarijo, ki se je letos
preimenoval v »Seltronov nočni tek na Kalvarijo«.
Dogodek je bil odlično organiziran in medijsko podprt
iz strani organizatorja Zdrava Zabava. Udeležilo se ga
je skupno več kot 300 udeležencev, od katerih je bilo
62 udeležencev iz ekipe Seltron.
Ponosni smo na vse zaposlene, njihove družinske člane
in naše poslovne partnerje, ki so se udeležili dogodka
in premagali 454 stopnic.

Ekipa Seltron

Naši zaposleni so na letošnjem teku dosegli nekaj
izjemnih rezultatov:
LUKA VRAN - 02:54
MITJA HERTIŠ - 3:08
ALEŠ GAČNIK - 3:09
MELANI FARTELJ - 4:13
Odlične čase so dosegli tudi družinski člani naših
zaposlenih. Jože Jaklin je lahko zelo ponosen na devet
letno hči Melani Jaklin, ki je na teku za odrasle dosegla
odličen rezultat 3:59 in osvojila odlično 11. mesto.
Prav tako Miran Kvas na svojo ženo, ki se je s časom
4:05 uvrstila na 14. mesto.
Čestitke vsem, ki ste premagali strmi vzpon na

Promocijski material
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Kalvarijo.

Nova obtočna črpalka Seltron

Izvrstna zamenjava za stare
potratne obtočne črpalke

Investicija se povrne že v 2 do 3 letih
Zaradi stalno naraščajočih stroškov energije in potratne
porabe nereguliranih tristopenjskih obtočnih črpalk, je
priporočljiva zamenjava z visoko učinkovito obtočno
črpalko Seltron OEP. Glede na stroške nakupa in
namestitve se investicija v visoko učinkovito obtočno
črpalko Seltron OEP zaradi prihrankov energije povrne
že po 2 do 3 letih.

Štiri možne montaže obtočne črpalke OEP

Visoko učinkovita obtočna črpalka Seltron
OEP za ogrevalne, hladilne in solarne sisteme z
zavidljivim indeksom učinkovitosti EEI ≤ 0,20.
Obtočna črpalka Seltron OEP je namenjena za obtok
vroče vode v sistemih za centralno ogrevanje, v
solarnih sistemih in za prečrpavanje lahko tekočih
medijev v industriji.
V povprečnem gospodinjstvu od 10 % do 20 %
porabljene električne energije porabijo običajne
standardne črpalke. Z visoko učinkovito obtočno
črpalko SELTRON OEP 25/60 z indeksom energetske
učinkovitosti ≤ 0.20, je možno porabo električne
energije v primerjavi z dražjimi obtočnimi črpalkami
zmanjšati do 80 odstotkov pri enaki hidravlični moči.
Ker črpalka obratuje v načinu za proporcionalni tlak, se
moč črpalke prilagaja dejanski potrebi sistema.
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3-krat bolj čist, zdrav in svež zrak

Čistilniki zraka Daikin odstranijo
več kot 99,9 % novega korona
virusa (SARS-CoV-2)!

- Glede na teste, izvedene v laboratorijih Inštituta
Pasteur de Lille, Daikinovi čistilniki zraka v 2,5
minutah odstranijo več kot 99,98 % človeškega
koronavirusa HCoV-229E. Ta virus je iz iste družine
kot SARS-CoV-2, koronavirus, ki je povzročil
pandemijo COVID-19.
- Enote so bile ocenjene tudi kot 99,93 % učinkovite
proti virusu H1N1 v 2,5 minutah. H1N1 je virus, ki
povzroča navadno gripo.
- To pomeni, da so Daikinovi čistilniki zraka dodaten
ukrep v boju proti boleznim dihal. Kompakten
čistilnik plug-and-play lahko močno prispeva k
zmanjšanju tveganja za prenos respiratornega virusa.
- To priznanje je mejnik v načrtu podjetja Daikin, da
postane pomemben igralec na področju čiščenja
zraka v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Daikinova tehnologija Streamer zagotavlja najčistejši
zrak v prostorih. Napade viruse, plesen, bakterije,
alergene in nevarne kemikalije. Razgradi in razdrobi
njihove površinske beljakovine. S pomočjo oksidacije
nevtralizira viruse.

Inštitut Pasteur de Lille je ocenil učinkovitost
Daikinovih čistilnikov zraka proti respiratornim
virusom
Bruselj, 20. julija 2021 – Priznan francoski Inštitut
Pasteur de Lille iz svojih raziskav sklepa, da Daikinov
čistilnik zraka odstrani več kot 99,98 % človeškega
koronavirusa HCoV-229E v 2,5 minutah.
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V treh korakih do razgradnje škodljivih snovi

1

1. Močno sesanje

Zunanji: aktivno oddajanje plazemskih ionov

Čistilnik lahko zrak zajame na široko in iz treh smeri.

Edinstveni dvojni način delovanja

Tehnologija v zrak oddaja plazemske ione in jih združi
s komponentami v zraku, pri čemer aktivno generira
spojine, kot so radikali OH z visoko oksidativno močjo.
Ti se vežejo na površine, kjer so prisotne glivice
in alergeni ter s postopkom oksidacije razgradijo
beljakovine v zraku.

> Zmanjšanje z aktivnimi plazemski ioni
Koncentracija: 25.000 ionov/cm3

2. Učinkovito zajemanje onesnaževalcev
Učinkovito ujame prašne delce in onesnaževalce s
pomočjo elektrostatičnega HEPA filtra.

Daikinovi plazemski ioni so dokazano varni in
ne škodujejo koži, očem ali dihalnim organov.
Preizkus opravil: Life Science Laboratories,
Ltd. Ime preizkusa: preizkus toksičnosti s
ponavljajočimi se odmerki. Številka preizkusa:
12-II A2-0401 Zmanjšanje z aktivnimi
plazemski ioni.

Tehnologija Streamer je vrsta oddajanja plazemskih
ionov, ki razgradi nevarne kemikalije.
Moč razgrajevanja je primerljiva s toplotno energijo
pri približno 100.000 °C (primerjava oksidacijske
razgradnje. Ne pomeni, da se bo temperatura zvišala).

3. Razgradnja
Uporablja Daikinovo tehnologijo Streamer za

> Razgradnja s pomočjo tehnologije Streamer

oksidacijsko razgradnjo škodljivih snovi, ki se naberejo
v filtru.

Tehnologija Streamer oddaja visoko hitrostne elektrone.

Čist zrak - ker nam ni vseeno
Daikinove čistilnike zraka krasijo filtri, ki lahko
odstranijo kar 99 % alergenov (cvetnega prahu, prašnih
delcev ipd.), bakterij in virusov. Šest plastni filtrski
sistem predstavlja popolno rešitev za osebe z astmo in

Elektroni v zraku trčijo, se združijo z dušikom in
kisikom, iz česar nastanejo štiri vrste elementov.

alergijami, ki jih povzročajo hišni ljubljenčki.
Poleg tega pa čistilniki zraka učinkovito odstranjujejo
neprijetne vonjave, denimo vonj cigaretnega dima in
razgradijo ostale vonjave.
Zato se v svojem domu že danes nadihajte svežega
zraka brez alergenov.

Ti elementi zagotavljajo moč razgradnje.
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2

HEPA filter visoke zmogljivosti za lovljenje
najmanjših prašnih delcev

3

Novo in inovativno ohišje zagotavlja
kompakten izgled ter učinkovito in tiho
delovanje

Odstrani 99-odstotkov delcev velikosti
od 0,1 do 2,5 μm*8
V filtru se s pomočjo elektrostatike učinkovito naberejo
prašni delci. V primerjavi z drugimi neelektrostatičnimi
HEPA filtri, ki delce zadržujejo zgolj s pomočjo
mrežice, se ta težko zamaši, kar omogoča, da skozenj
prehaja več zraka.
*8 Metodologija: Standard JEM1467 združenja japonskih
proizvajalcev električnih naprav. Kriterij v 90 minutah delovanja
odstrani 99 % drobnih delcev velikosti od 0,1 do 2,5 μm v zaprtem
prostoru prostornine 32 m3. (Pretvorba v vrednosti, veljavne za
preizkusni prostor velikosti 32 m3).

Elektrostatični HEPA filter

Čistilnik zraka MCK55W

- Odstrani 99,97 % delcev velikosti 0,3 μm.
- Vlakna v filtru so elektrostatična, kar omogoča
učinkovito zbiranje delcev.
- Se težko zamaši in zagotavlja manjšo izgubo tlaka.

Neelektrostatični HEPA filter

- Vlaženje in čiščenje v eni napravi.
- Čist zrak zaradi aktivnega oddajanja plazemskih
ionov in tehnologije Flash Streamer.
- HEPA filter visoke zmogljivosti za lovljenje
najmanjših prašnih delcev.
- Močno sesanje in tiho delovanje.
- Nov, eleganten in kompakten izgled.

- Ker se za lovljenje delcev zanaša zgolj na velikost
mrežice, mora biti tanjša, zato pa se hitreje zamaši in

Čistilnik zraka MC55W

povzroči večjo izgubo tlaka.

- Čist zrak zaradi aktivnega oddajanja plazemskih
ionov in tehnologije Flash Streamer.
- HEPA filter visoke zmogljivosti za lovljenje
najmanjših prašnih delcev.
- Močno sesanje in tiho delovanje.
- Nov, eleganten in kompakten izgled.
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Ururu vlaženje
V zraku kar mrgoli snovi, ki jih lahko vsrkate v pljuča
in škodujejo vašemu zdravju, kot denimo alergeni,
bakterije, virusi in cigaretni dim. Poleg vsega pa

Novo in inovativno ogrodje zagotavlja kompakten
izgled ter učinkovito in tiho delovanje
Daikinov čistilnik zraka MC55W je dovolj majhen, da
ga lahko skrijete pod pisalno mizo, vendar še dovolj
močan, da odstrani 99 % prašnih delcev, cvetnega

največjo težavo v zimskih mesecih predstavlja še
suh zrak. Daikinov vlažilec zraka Ururu vlaži zrak v
prostorih in zmanjša učinke suhega zraka. Občasno
napolnite rezervoar za vodo, nakar bo vlažilec zraka,
ki lahko deluje tudi do hitrosti 500 ml/h, sam poskrbel
za vlaženje sobe. S pomočjo tankega rezervoarja za
vodo ter kombinirane vgradnje vodne črpalke in filtra
za uparjanje predstavlja priročno in inovativno funkcijo

prahu, cigaretnega dima, neprijetnih vonjav, plesni
in alergenov hišnih ljubljenčkov. Z vgrajenim izjemno
občutljivim senzorjem prahu, ki onesnažen zrak hitro
zazna in v njem prepozna ekstremno majhne delce,
kot so PM2.5 in se nanje ustrezno odzove.
Za trojno zaznavanje prahu, PM2.5 in neprijetnih

vlažilca zraka, ki je ime dobil po japonski besedi ururu.

vonjav.

Edinstveno navpično ogrodje

Trojni senzor

Aktivno ustvarjanje
plazemskih ionov

Filter za vlaženje

Dvoplastni filter
za vlaženje.
Filtra ni potrebno
menjati 10 let.

za hitro zaznavanje onesnaženosti zraka

Brez vzdrževanja
ali menjave
nadomestnih delov.
Dezodorirni filter

Filter za zbiranje
prahu

Dezodorirni filter

Vsrka neprijetne
vonjave. Filtra ni
potrebno menjati.

Filter za zbiranje prahu

Ulovi najmanjše prašne
delce. Odstrani 99,97 %
delcev velikosti 0,3 μm

Predfilter

Predfilter

Ulovi velike prašne
delce. Filtra ni
potrebno menjati.

Enota Streamer
Predfilter

Brez vzdrževanja ali menjave
nadomestnih delov.

Boris Gojkošek

MCK55W
VLAŽENJE

ZBIRANJE PRAHU

Produktni vodja

DEZODORIRANJE

Zmogljivost v turbo načinu
ČIŠČENJE ZRAKA

Samo čiščenje zraka

Vlaženje
+
Čiščenje zraka

Pretok zraka

5.5 m3/min. 330m3/h
Velikost prostora

~4 1

м2*

ZMOŽNOST VLAŽENJA

500

ml/h

Velikost prostora

~23

м2
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Daikin Altherma M HW

Nova generacija toplotnih črpalka
za pripravo tople sanitarne vode

Zmogljivosti
Daikin Altherma M HW je toplotna črpalka zrak-voda
za pripravo tople sanitarne vode, ki se shranjuje v
emajliranem jeklenem rezervoarju, kondenzator pa
ima zunanji plašč za zagotavljanje vrhunske varnosti in
higiene.
- Najvišja temperatura 62 °C iz obnovljivih virov
energije samo s toplotno črpalko ali s pomočjo
grelnega elementa (do 75 °C).
- Programljiv digitalni vmesnik s tipkami na dotik.
- Integracija s sončno toplotno energijo (model LT-S)
ali z grelnim elementom (do 75 °C) pri vseh modelih.
- Integracija s fotovoltaičnim solarnim sistemom.

Prilagodljivost na prvem mestu
Toplotna črpalka za sanitarno vodo Daikin Altherma
M HW je povsem nova vrsta grelnikov vode s toplotno
črpalko in rezervoarjem za pripravo tople sanitarne
vode, ki so primerni za majhne stanovanjske objekte.
To je pametna rešitev za ogrevanje sanitarne vode, ki
uporablja elektriko, zrak in po potrebi sončno toplotno
in fotovoltaično energijo brez uporabe tradicionalnih
goriv. Učinkovitost, okolju prijazen pristop,
prilagodljivost in nov videz so značilne lastnosti
naprave Daikin Altherma M HW, po katerih se razlikuje
od običajnih električnih grelnikov vode.
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Ko je varčevanje nujno

Obnovljiva energija kot prioritetna možnost

Daikin Altherma M HW v največji meri izkorišča vse

Daikin Altherma M HW privzeto deluje v načinu

lastnosti in tehnologijo toplotnih črpalk zrak-voda za

toplotne črpalke. Dodatni grelnik se vklopi kot podpora

proizvodnjo tople sanitarne vode. Le 25 % potreb po

le, če je dvig temperature v rezervoarju prepočasen

energiji v sistemu predstavlja električna energija.

(>4 °C/30 min) ali pa je zunanja temperatura izven
območja delovanja (nastavitvena vrednost 62 °C).

Vgradnja
koli prostor, tudi v neogrevane prostore, kot so garaže

Kombinirana uporaba obnovljive in električne
energije

in pralnice, in ne zahteva posebnega dela razen lukenj

Daikin Altherma M HW deluje hkrati kot toplotna

za cevi za dovod in odvod zraka.

črpalka in z dodatnim grelnikom. Nastavitvena

Daikin Althermo M HW je mogoče namestiti v kateri

vrednost je lahko do 75 °C.

Izključno vertikalni
dovod in odvod

Elektronika ne bi mogla biti bolj preprosta!
Uporabniški vmesnik naprave Daikin Altherma M HW
ima zelo preprost in intuitiven prikaz na zaslonu.

Izključno le električna energija
- Bele osvetljene LED diode za nadzor temperature in
funkcij.
- Rdeče osvetljene LED diode za alarmna opozorila.
- Štiri stranske tipke na dotik vklopijo/izklopijo
napravo Daikin Altherma M HW; tipke za brskanje
po MENIJU in povečanje (+) ali zmanjšanje (–)
nastavitve.

NAČINI DELOVANJA
Delovanje samo v načinu toplotne črpalke

Daikin Altherma M HW deluje samo z dodatnim
grelnikom. Nastavljena vrednost je lahko do 75 °C.

Izključno le recirkulacija zraka
Daikin Altherma M HW deluje samo v načinu
prezračevanja. Toplotna črpalka in dodatni grelnik sta
izklopljena.
Produktni vodja
Boris Gojkošek

Daikin Altherma M HW deluje samo v načinu toplotne
črpalke. Dodatni grelnik se vklopi kot podpora le,
če je zunanja temperatura izven območja delovanja
(nastavitvena vrednost 62 °C).
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Prodaja na domačem trgu

Prihajajoče leto 2022 prinaša
številne izzive

V okviru blagovne znamke Seltron smo osvežili

V leto 2021 smo vstopili z upanjem, da nam bodo

Z veseljem vas obveščam, da je v zaključni fazi tudi

izkušnje, ki smo jih pridobili pri delu v pandemičnih

projekt B2B (spletna prodaja pravnim osebam).

razmerah leta 2020 koristile pri soočanju z novimi

Poleg možnosti naročanja blaga, bo portal ponujal

izzivi in, da bo soočanje z epidemijo le še spomin.

številne aplikacije, ki vam bodo pomagale pri izračunih

Ne bi se mogli bolj motiti, saj se virus noče in noče

in pripravi ponudb vašim kupcem. Del aplikacij je

posloviti.

namenjen tudi projektantom. Glede na to, da se zaradi

ponudbo oljnih kotlov in predstavili novo visoko
učinkovito elektronsko obtočno črpalko.

nestabilnih časov cene pogosto spreminjajo, ima B2B
Posledično so naše poslovno okolje zaznamovali

spletna trgovina še toliko večjo dodano vrednost, saj

večkratni dvigi cen materiala, omejeni nabavni viri ter

boste imeli ne glede na čas in kraj vedno dostop do

nadpovprečno povpraševanje.

aktualnih podatkov oziroma cen ter možnost hitrega
in enostavnega naročanja blaga. Spletna trgovina B2B

Negotovost je beseda, ki strnjeno opiše razmere, ki smo

je trenutno v fazi internega testiranja. Javni dostop do

jim bili priča v odhajajočem letu.

registracije in uporabe bo omogočen s 1. 1. 2022.

Takšno, občutljivo stanje je od nas zahtevalo dobro
poznavanje nabavnega trga ter še doslednejše strateško

Kljub opisanim težavam, lahko leto 2021 iz poslovnega

planiranje nabav pri obstoječih dobaviteljih. Kot vedno,

vidika ocenimo kot zelo uspešno.

je bil naš cilj zagotoviti sorazmerno dovolj blaga, glede

Ker se zadeve z virusom še niso umirile, so napovedi za

na potrebe trga. Ugotovim lahko, da smo bili na tem

prihodnost zelo tvegane. Ocenjuje se, da bo leto 2022

segmentu le delno uspešni, saj nam ni uspelo v celoti

podobno kot to, ki se izteka. Pandemija očitno še ne

zadovoljiti vseh vaših povpraševanj, spoštovani kupci.

bo izzvenela. Posledično bodo nabavni viri omejeni,

Razlogi za to so širšega značaja, saj nekateri naši

zaradi česar se dvig cen in inflacija še ne bosta umirila.

strateški dobavitelji niso uspeli slediti globalnemu dvigu

Čaka nas torej več kot dovolj izzivov.

povpraševanja, hkrati pa so imeli težave v svoji nabavni
oskrbovalni verigi z repro materiali.

Sam si želim, da se ob koncu leta ozremo nazaj in
poiščemo, kaj je bilo v preteklem obdobju dobrega,

Kljub navedenim problemom smo skupaj s podjetjem

kje smo bili uspešni ter pozitivne izkušnje skupaj

Daikin predstavili novo toplotno črpalko za pripravo

preslikamo v naslednje leto!

tople sanitarne vode ter vlažilnike in čistilnike zraka, ki

Vam pa obilo zdravja, sreče ter zvrhano mero uspehov!

so več kot 99 % uspešni pri odpravljanju korona virusa
SARS-CoV-2.

Vodja komerciale domači trg
Miran Kvas
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Z uveljavljenim nemškim podjetjem PAW smo podpisali
pogodbo o skupnem razvoju namenskega regulatorja,
ki bo luč predstavitve ugledal v prvem kvartalu leta
2022.
V mesecu maju smo se skupaj z našim kupcem
predstavili na sejmu v Kijevu, v Ukrajini.
V tem mescu smo sklenili sodelovanje s francoskim
podjetjem Thermador, kjer smo dobavili prvo večjo
količino motornih pogonov AVD. V naslednjem letu
bomo razširili prodajni program še na ACD in AHD
regulatorje.
V mescu juniju, ko se je situacija izboljšala, smo začeli
z obiski pri strankah. V dobrih dveh mesecih se je
obiskalo in opravilo preko 30 sestankov v 11 evropskih
državah. Obiskali smo večino ključnih kupcev, kjer
so pogovori potekali na sproščeni ravni, saj se z
Prodaja na tujih trgih

Po prometu rekordno leto 2021
se zaključuje z optimističnim
pogledom v prihajajoče leto 2022

nekaterimi nismo videli več kot leto in pol.
V mescu oktobru smo dobavili prvo dobavo motornih
pogonov AVD ter regulatorjev ACD in AHD pod
blagovno znamko ENVIRON novem kupcu.
Posel smo dobili zaradi reputacije kakovosti, rednih
dobav v teh težkih mesecih in na osnovi priporočil.

Leto, ki počasi odhaja v zgodovino, bo v Seltronu

Eden izmed razlogov je bil tudi nezmožnost dobav

napisano z zlatimi črkami. Podjetje obeležuje

konkurenta.

30. obletnico obstoja, za kar smo imeli planiranih

Zanimivost kupca je tudi, da so se zavezali, da ob

več dogodkov za zaposlene in kupce, katere pa

izdelkih fizično ne bodo več prilagali navodil in da

smo bili primorani odpovedati oziroma jih prestaviti.

bodo imeli brezpapirno poslovanje, kjer je to mogoče.

Marketing in kadrovska služba sta vložila ogromno

QR koda za navodila izdelka je tako na nalepki

truda v pripravo dogodkov, ki pa smo jih zaradi slabše

embalaže.

epidemiološke slike v državi ter odgovornosti do
zaposlenih in kupcev prestavili za nedoločen čas.

Od Afriso Poljska smo dobili prisrčno zahvalo in
pozornost za redne dobave v času pandemije in

Če pogledamo nekaj najpomembnejših dogodkov, ki so

pomanjkanja materiala.

se zgodili v letu 2021, smo lahko na le-te ponosni.
Po 11-ih mescih ukrepov in omejitev smo v mesecu

V mescu oktobru smo pridobil še enega ruskega kupca

januarju gostili prve goste na sedežu podjetja.

in večje naročilo od novega ukrajinskega kupca.

Razgovori so potekali po vseh protokolih in ob

Konec novembra in decembra pa so se ponovno začele

upoštevanju vseh priporočil, kar je pomenilo brez

tradicionalne službene poti z obiskovanjem kupcev ob

rokovanj, z razkuževanjem rok, obvezno distanco in

koncu leta.

nošenjem mask. Vsekakor zanimiva izkušnja.
Upamo, da se bo dober trend prodaje nadaljeval tudi v
V mesecu februarju smo prvič dobavili Seltron

letu 2022. Pripravili smo kar nekaj obetavnih ponudbo

proizvode na Finsko. Prav tako smo imeli prvo dobavo

za obstoječe in nove kupce z upanjem, da jih kmalu

za našega novega kupca na ruskem trgu.

realiziramo.

Zaradi omejitev potovanj smo z obstoječimi in

Želim vam zdravo in srečno prihajajoče leto 2022!

potencialnimi strankami komunicirali preko web
platform ter tako opravljali razgovore, pogajanja in

Vodja prodaje za tuja tržišča

uspešno izvedli šolanja na daljavo za kupce iz Ukrajine,

Boštjan Gerlič

Italije, Slovaške, Francije in Nemčije. Šolanja bi sicer
potekala deloma pri nas, deloma pri kupcih.
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Produkcija Seltron

Leto 2021 oziroma drugačna
realnost

Obnova produkcije je tik pred zaključkom. Polaganje
talne obloge in postavitev novih paletnih regalov daje
prostoru že končni videz. Poteka končno usklajevanje
postavitve novih delovnih mest. Vsi se že veselimo,

Leto 2021 je bilo v vseh pogledih posebno. Ko nekako

da bomo lahko delali v preurejenem prostoru, kjer bo

misliš, da si v življenju videl že vse, te le-to vedno

delovni proces izboljšan in logistične poti optimirane.

znova preseneti. In preteklo leto s presenečenji ni
skoparilo.
Že v začetku leta so se pojavili namigi, da bo z
dobavo elektronskih komponent težava, a da bodo
določeni dobavni roki poskočili na petdeset tednov
in več ni pričakoval nihče. Znova se je pokazalo, kako
pomembno je imeti dobro organizirano nabavo,
podporo v razvoju in dobavitelje, ki s tabo delajo v
teamu. Po zaslugi vseh treh omenjenih smo premagali
mnoge ovire in kljub pomanjkanju na trgu uspeli z le
manjšimi prekinitvami dobavljat naprej.
Nov mejnik smo skupaj ustvarili v mesecu juniju, ko
smo količinsko in vrednostno proizvedli največ v

Če se ozremo nazaj na leto 2021, lahko rečemo, da

zgodovini našega podjetja.

nam je postreglo z drugačno realnostjo. Potrebno se je

Podatek, da tako eksponentno rastemo nam potrjuje,

bilo prilagoditi, začeti drugače razmišljati. Kljub vsem

da delamo v pravi smeri. Do prvega decembra 2021

spremembam, ki smo jih bili deležni, smo bili nadvse

smo proizvedli 177.000 motornih pogonov, kar je

uspešni, ker smo sodelovali.

30.000 več kot lani v enakem obdobju.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem za trud skozi
Okrepili smo nabor delovnih strojev z nakupom novega

celotno leto. Uspeh našega podjetja gradimo na trudu

laserja, novega pakirnega stroja in novega tiskalnika za

naših zaposlenih in v preteklem letu smo dosegli veliko

plastiko. Nove sodobne delovne mize sledijo trendom

uspehov. Leto je bilo polno izzivov in zmag. Verjamem,

časa in so višinsko nastavljive. Tako lahko delavci delajo

da bo leto, ki je pred nami, še bolj zmagovito.

stoje ali sede. Vseskozi izpopolnjujemo plan nabave in
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program za upravljanje dela v produkciji - ProApp, kar

Vodja produkcije

nam omogoča, da smo pri svojem delu še boljši.

Mojca Bodner

Tehnologija in IT Seltron

Leto tehnoloških in informacijskih
nadgradenj
Naše podjetje je uradno praznovalo 30-letnico svoje zelo
uspešne zgodbe. Vsi sodelavci v oddelkih tehnologije in
informatike smo zelo ponosni, da smo lahko pomagali pri
ustvarjanju skupnih uspehov. Smo v podporno razvojni
službi v našem podjetju.
Operativno podporni del zajema podporo uporabnikom,
nastavitve ter hitra popravila delovnih naprav in opreme,
svetovanje in uvajanje uporabnikov, obveščanje o novostih
in spremembah ter veliko drugih manjših periodičnih
opravil. Čeprav se podporni del zdi samoumeven in je
zaradi tega pogosto neopazen, je ključen za nemoteno
delovanje vseh ostalih procesov v podjetju.
Hvala sodelavcem v obeh oddelkih za vestno in strokovno
izvajanje svojih zadolžitev.
Ker pa smo tudi v razvojni službi, smo popolnoma prenovili
informacijsko omrežno infrastrukturo z novimi stikali in
internimi mrežnimi vozlišči, pridobili nove delovne naprave
kot so dodatni laserski označevalec, dodatni avtomatiziran
stroj za pakiranje priborov izdelkov, brezžično prenosno
tehnico za kontrolno tehtanje multipack embalaže izdelkov,
dokončno postavili in implementirali lastno linijo za tiskanje,
odrezovanje in zlaganje navodil naših izdelkov.
Spremembe proizvodnih procesov v linijske potrebujejo
tudi maloserijske delovne naprave. Kot prvim smo se
posvetili linijskim UV in laserskemu označevanju izdelkov.
Tako imamo na končnih testih UV tiskalnik in laserski
označevalnik, ki je manjše dimenzije, mobilen, a vendar
enako kakovosten.

Z njo bomo zmanjšali delovne čase. RFID (NFC) tehnologija
bo povečala procesno pretočnost tudi v fazi logistike in
nudila veliko novih opcij v poprodajnih aktivnostih.
Redno usklajujemo zahtevnike, podatke vnašamo v PLM
sistem za spremljanje procesa nastanka izdelka, opravljamo
pred produkcijske izdelave vzorcev novih izdelkov, s
PPAP metodo preverimo njihovo ustreznost, pripravljamo
produkcijska delovna navodila in uporabniška navodila
naših izdelkov, izdelujemo delovne šablone, maske, orodja
in priprave. Vsakodnevno uporabljamo oba 3D tiskalnika, ki
sta se izkazala za zelo koristna.
Kibernetsko varnost smo nadgradili na še višji Layer 7 nivo,
gradili in razvijali smo analitično orodje PowerBI, ki odraža
naše uspehe v grafih in številkah, pripravili servisno okolje
za B2B trgovino, sejne sobe opremili z visoko kakovostnimi
video konferenčnimi sistemi, zamenjali smo glavni virtualni
strežnik v podjetju. V proizvodnji smo zamenjale vse
dotrajane delovne postaje in prenosnike, zamenjali interna
mrežna stikala in tako zagotovili pogoje za nemoteno delo
vseh operaterjev.
Strežnik je polno repliciran, zadostuje pa najnovejšim
varnostnim in performančnim standardom. Posodobili,
avtomatizirali in digitalizirali smo manjše sklope internih
procesov podjetja, pridobili novo platformo za interna
video delovna navodila podjetja Kolektor Digital.
Z obstoječim in novim znanjem, z veliko zaznanimi
priložnostmi in izzivi, z odlično ekipo vseh sodelavcev in
vodstva ter s polno mero zdravega optimizma zremo v
prihajajoče leto 2022.

Vodja tehnologije in informatike
V sklopu proizvodnega procesa uvajamo RFID tehnologijo
branja in zapisovanja serijskih številk izdelkov.

Sebastijan Glazer
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