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VOŠČILO 
direktorja

Vsako leto piše svojo zgodbo. Tudi to jo počasi 
zaključuje, zgodbo, povsem drugačno od preteklih. 
Vrti se okoli kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, viziji, 
pogojih pod katerimi poslujemo, pa tudi pretresov in 
številnih nenehnih sprememb. Ključno je, da smo del 
sprememb, jih sprejmemo, sooblikujemo in se nanje 
odzovemo s prilagajanjem.

Nihče več ne govori, kaj je za podjetje pomembneje, 
kupci ali zaposleni? Odgovor nam je že dolgo jasen. 
Oboje podjetje neizbežno potrebuje. Oboje skupaj 
osmisli obstoj podjetja. Neravnovesje enega ali 
drugega lahko ogrozi podjetje. 

Leto smo začeli izjemno uspešno, s presežki na 
vseh področjih. Rasli smo hitreje kot smo planirali. 
Glavna skrb je bila, kako izdelati vse, kar smo imeli 
naročeno in kje dobiti surovine, da smo lahko delali. 
Po izjemnem začetku leta se je zgodila ukrajinska 
kriza. Njen vpliv na naše poslovanje je bil postopen 
in vedno močnejši, saj bistveno vpliva na dva naša 
ključna trga. 

Ker na razplet krize ne moremo vplivati, sprejemamo 
ukrepe za obvladovanje stanja in se prilagajamo 
razmeram. Pogled in aktivnosti imamo usmerjene v 
prihodnost, kjer vidimo rast in uspešne projekte, ki jih 
bomo realizirali. Niz projektov je v konceptni pa tja 
do zaključne faze uvajanja v prodajo. Produkcijo smo 
reorganizirali in bistveno povečali. Energetska kriza 
nam na področju prodaje na domačem trgu nudi nove 
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priložnosti, saj je bistveno povečano povpraševanje 
na področju zelene energije in toplotnih črpalk. 
Dosegli bomo rekord prodaje na domačem trgu.

Tako dinamično leto je priložnost, da se uzremo k 
sebi in poslovnim partnerjem. Neizmerna zahvala 
kupcem za zvestobo, sodelovanje in vsak nakup, ki 
ga opravite pri nas. Cenimo vas in smo ponosni, da 
smo del vaše zgodbe. Še posebej cenimo sodelovanje 
in projekte, ki jih razvijamo v obojestransko korist in 
zadovoljstvo. 

Na drugi strani, neizmerna zahvala tudi vam 
sodelavcem. Vi ste tisti, ki ste zgornje besede 
udejanjili. Vi dajete življenje podjetju in gradite 
odnose s kupci in med nami. Za sabo puščamo 

neizbrisno sled kreativnosti in delovanja. Kaže se 
v novih izdelkih, zadovoljnih poslovnih partnerjih, 
v prispevku pri porabi manj energije za ogrevanje 
prostorov in bolj zeleni skupni prihodnosti. In ne 
nazadnje, kaže se na vašem nasmehu, zadovoljstvu, 
pripadnosti do podjetja in spoštovanju drug drugega. 
Hvaležen sem za vaš prispevek in vas vabim v 
prihodnost, ki jo bomo skupaj gradili.

Vse, kar počnemo, postane osmišljeno, ko čutimo 
osebno zadovoljstvo, srečo in izpolnjenost. 
Želim vam obilo takšnih trenutkov, še posebej ob 
zaključku leta, prehodu v novo in celo prihajajoče 
leto, ki ga nestrpno pričakujemo. In ne pozabimo, 
sreča je večja, če jo delimo.

Direktor 

Marijan Hertiš
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Pomanjkanje in rast cen 
polprevodnikov nas je vodilo k 
prenovi obstoječih regulatorjev

Letošnje leto ima prav posebno mesto v kronologiji 
razvojnega oddelka. Izrazito ga je zaznamovalo 
pomanjkanje in skokovita rast cen polprevodnikov. 
Trg polprevodnikov se je ob začetku leta dobesedno 
sesul, kasneje pa sta ga začinila še vojna v Ukrajini in 
sankcije do Rusije ter občasne ustavitve proizvodnje 
na kitajskem.

Zato je bil v prvi polovici leta ves fokus posvečen 
prenovi in modernizaciji obstoječih regulatorjev. 
Kot odgovor na kronično pomanjkanje določenih tipov 
polprevodnikov in skokovitih dvigov cen, smo pri 
krmilnih vezij zamenjali procesorje z bolj zmogljivimi 
in lažje dobavljivimi. Za vse ostale strateške in kritične 
komponente smo predvideli več možnih alternativ. 
Istočasno smo izdelke funkcijsko posodobili, da bodo 
v bodoče lahko tudi brezžično povezljivi med seboj 

in z možnost povezovanja v splet. Tehnološko smo 
nadgradili postopke programiranja in spremljanja 
izdelka skozi proizvodni proces. Razvili smo novo 
testno opremo in testne postopke, s čem smo 
zagotovili višjo kakovost izdelkov in boljše sledenje 
procesa izdelave izdelka. 

Vse napisano, nam daje večjo odpornost za primere 
trganja dobavnih verig in pomanjkanja določenih 
komponent. Lažje bomo obvladovali stroške materialov 
in samih izdelkov ter zagotavljali nemotene dobave 
izdelkov do kupcev.

Prva, na takšen način posodobljena skupina izdelkov, 
so kotlovni regulatorji. S tem izdelkom smo dobili 
potrditev, da smo na pravi poti, in da kjer je volja, 
je tudi pot. V kratkem času smo se izvili iz krča 
pomanjkanja in podražitev materialov.  Prenovi 
kotlovnih regulatorjev je sledil motorni pogon 

Razvoj Seltron
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AVCY, kjer smo naredili vse, da smo zagotovili 
materiale in nemoteno proizvodnjo. Nadaljevali smo 
s prenovo kompaktnih regulatorjev ACD/AHD, nato 
regulatorjev WXD in SXD ter zaključili z regulatorji 
SGC in WDC. Tako smo v roku 9 mesecev posodobili 
večino Seltronovega proizvodnega programa, kar 
je res impresiven dosežek. Zasluga za to gre vsem 
sodelavcem, ki so bili vpleteni v proces razvoja in 
nabave. 

OEM projekti

Najpomembnejši nauk iz zgoraj opisanega je, če stvari 
naredimo premišljeno in v pravem času, lahko precej 
pridobimo. Rezultati pa so lahko nesluteni.
 En primer je tale. Posledica splošnega pomanjkanja 
polprevodnikov je bila, da številni konkurenti niso bili 
zmožni hitro odreagirati na pretrgane dobavne verige 
in posledično niso bili sposobni dobavljati izdelkov. 
Tako so njihovi kupci bili primorani poiskati izdelke 
drugje, kar je priložnost za Seltron. Pri podjetju PAW 
smo tako zamenjali njihovega obstoječega dobavitelja 
in pridobili 2 nova projekta na regulatorjih SGC, in en 
projekt na regulatorjih ACD. 
Tudi sicer, v letu 2022 beležimo povečano število OEM 
personaliziranih izdelkov.

Sobne enote

V pričetku jeseni smo dali na trg prve sobne enote 
RCD20. Le-te prihajajo na trg kot druga skupina 
izdelkov, ki je nastala na platformi sobnih termostatov 
in sobnih enot. Sobne enote RCD20 dopolnjujejo in 

nadomeščajo obstoječe sobne enote RCD2. 
Po zmogljivosti pa jih celo presegajo, saj omogočajo 
nastavitev delovanja ter nadgradnjo s pomočjo 
pametne naprave. Projekt sobnih termostatov in 
sobnih enot, se z razvojem zadnjega izdelka iz te 
platforme - sobnih enot za conski regulator ogrevanja, 
zaključuje.

Motorni pogoni in krogelni ventili

V preteklem obdobju smo zaznali, da je na trgu 
interes za motorizirane krogelne ventile. Zato smo 
razvili lastno linijo ventilov in pogonov zanje. Znanje 
in izkušnje, pridobljene iz predhodnih projektov z 
motornimi pogoni smi uporabili in razvili motorizirane 
ventile, ki jih odlikuje hitra montaža, majhne sila 
potrebna za vrtenje, dobra zatesnjenost in dolga 
življenjska doba. Izdelki so primerni za splošno rabo 
v ogrevalnih sistemih in različne primere preklopov v 
cevovodih.

Kadrovske dopolnitve 

V drugi polovici leta se je razvojni ekipi pridružil novi 
sodelavec Žiga Miklošič, ki je prevzel razvoj brezžične 
komunikacije med Seltron napravami. 
S tem je dopolnil manjkajoči del v mozaiku znanja in 
veščin razvojnega oddelka. Tako popolnjena ekipa bo 
zmogla vse izzive, ki so pred nami.

V tej točki bom izkoristil priložnost ter pohvalil in se 
zahvalil vsem sodelavcem v razvoju, za njihov doprinos 
k uspehu podjetja. 

Vodja razvoja 

Edi Krivec
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Leto 2022 je bilo podobno vožnji 
vlakca smrti

V začetku leta smo se polni zanosa in pričakovanj 
dvigali visoko nad nebo in v drugi polovici leta 
pričeli padati. Pa ne govorim o finančnem poslovanju 
podjetja, govorim o kadrovskem »Roller Coaster-ju«. 
Začetek leta smo pričeli z neizmerno potrebo po 
zaposlovanju. Napovedi so kazale, da bo leto 2022 
daleč nadpovprečno. Temu smo se prilagodili in znatno 
zaposlovali. 

Po izredno svetlem in uspešnem začetku leta, je druga 
polovica leta prinesla oblake in negotovost. Posledice 
rusko - ukrajinske vojne so tudi pri nas terjale svoj 
davek. Dela v produkciji enostavno ni bilo več dovolj za 
vse. Na te, nam nepoznane razmere, smo se poskušali 
čim bolje prilagoditi. Napolnili smo zaloge, odrejali 
dopuste, nekaj zaposlenih preusmerili v druga dela in 
s tem omogočili ohranitev kar največ zaposlitev kot 
smo lahko. Kljub trudu vseh, ki smo poskušali rešiti 
dano situacijo, smo se bili primorani posloviti od nekaj 
zaposlenih. Tem želimo veliko uspehov in čimprejšnjo 
novo zaposlitev. 

Med visokimi vzponi in padci pa smo tekom leta 
doživeli še kar nekaj veselih trenutkov, manjših 
vzponov in lupingov. Eden takšen je zagotovo bil 
Seltronov družinski dan, ki smo ga preživeli na letališču 
v Skokah. Dan je bil zares nepozaben.

 

Igrali smo se Seltronov Escape room, za katerega so 
zaposleni potrebovali veliko več namigov kot je bilo 
zamišljeno . A kljub temu smo prišli do zmagovalne 
ekipe, ki se je za nagrado povzpela v letalo in doživela 
neverjeten panoramski polet z letalom. 

Otroci so medtem uživali na igralih in ob animaciji 
žonglerjev, Seltronovci pa smo uživali ob dobri 
hrani, pivu, druženju in športnih igrah. Uroš je z 
videoposnetkom resnično zajel veselje dogodka. 
Poglejte si ga na Seltronovi Facebook strani. 

Kadrovanje Seltron
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Dogodivščina zase je bil tudi Seltronov dan za vodje, 
kjer so vodje preizkušali svoje vozne sposobnosti 
na Centru varne vožnje Vransko. Poleg bolj resnih 
preizkusov obvladovanja avtomobila v stresnih 
situacijah, so vodje obujali tudi spomine z vožnjo 
Yugecov in se preizkusili pri vožnji z avtomobilom, ki je 

za vožnjo potreboval kar štiri voznike. Dan poln smeha 
in zabave smo dopolnili tudi s strokovnimi temami, 
obiskom tehnološko naprednega podjetja Odelo in 
zaključili druženje ob prijetnem kosilu. 

V mesecu oktobru smo z rekordno udeležbo več kot 
250 tekačev zaključili 13. tek na Kalvarijo pod imenom 
Seltronov tek na Kalvarijo. Rekordna je bila tudi 
udeležba Seltronovcev. Skupaj s partnerji nas je bilo 
čez 40, ki smo zastopali Seltronove barve. Odrezali 
smo se odlično. V ženski kategoriji je bila najhitrejša 

Adrijana Skaza, ki je stopnice premagala v pičlih 3:38 
minutah. Odlično sta se odrezali tudi Melani Fartelj 
s časom 4:36 minut in Tina Urh s časom 4:56 minut. 
V moški kategoriji je bil najhitrejši Tilen Drakšič, ki je 
stopnice premagal v neverjetnih 2:50 minutah. Izredno 
hitra sta bila tudi Mitja Hertiš z 3:14 minutami in Aleš 
Gačnik s 3:16 minutami.

Veselimo se pa tudi prihajajočih dogodkov, 
tradicionalnega Zaključka leta za zaposlene, ki ga 
bomo pričeli s pogostitvijo in nagovorom direktorja 
na podjetju in zaključili v Centru Strike. Prav tako pa 
bo letos naše otroke obiskal Božiček. Obisk bo prav 
poseben, saj se bo ustavil v »starem Seltronu« v Bistrici 
ob Dravi. 

Zelo pozitivno smo zaključili tudi dva projekta. Eden 
je Nagrada za priporočilo, to je denarna nagrada, ki jo 
prejme zaposleni, v kolikor priporoči družini, znancu, 
prijatelju, da se prijavi na razpisano delovno mesto 
in z njim nato tudi sklenemo pogodbo o zaposlitvi. 
Ta nagrada nam je doprinesla nekaj odličnega 
kadra. Drugi projekt pa je Raziskava zavzetosti po 
Gallupu, pod sloganom »kot dober poslušalec slišimo 
zaposlene«. 

Projekt se je izkazal za dobrodošlo priložnost 
zaposlenim, da lahko delodajalcu sporočajo svoje 
zadovoljstvo in potrebe. V raziskavi je sodelovala 
večina zaposlenih, rezultati pa bodo znani v prihodnjih 
dneh. V prihodnjem letu se tako veselim sodelovanja z 
zaposlenimi na področju dviga zavzetosti.

Strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve 

Maja Hertiš
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Leto novih priložnosti na 
področju zelene energije in 
toplotnih črpalk

Tudi leto 2022 nam je prineslo nove izzive. Po 
zaključku pandemije smo se ponovno soočili s 
težavami v oskrbovalni verigi proizvodov za ogrevanje.
Vojna v Ukrajini je povzročila ponovno neobičajne 
razmere tako na nabavnem kot na prodajnem 
segmentu. Strah pred pomanjkanjem virov energije 
ter posledično dvig cen le-teh, so povzročile enormno 
povpraševanje po ogrevalnih napravah, ki za svoje 
delovanje potrebujejo alternativne vire energije.
Ker proizvajalci na tovrstne razmere niso bili 
pripravljeni, prihaja do zamud ter posledično do slabe 
volje inštalaterjev in končnih kupcev. Kljub omejenim 
nabavnim virom lahko leto 2022 ocenimo kot uspešno. 

Trudili smo se nadaljevati z začrtano prodajno 
strategijo, ki poleg konkurenčnih prodajnih pogojev in 
asortimana bazira na znanju in po prodajnih storitvah. 
V ta namen smo organizirali več izobraževanj s 
področja reguliranja ogrevanja ter montaže in zagonov 
kotlov na biomaso, ki jih prodajamo pod lastno 
blagovno znamko. 

Na TU Wien smo ponovno pridobili certifikat za kotle 
na biomaso, ki jih prodajamo pod blagovno znamko 
Seltron. Izdani atesti so pogoj za pridobitev subvencij s 
strani EKO SKLADA.

V učnem centru proizvajalca Daikin, v Zagrebu, smo 
izobrazili in certificirali več kot 50 instalaterjev, ki so 
usposobljeni za montažo in zagon toplotnih črpalk 
Daikin.

Prodaja na domačem trgu

GreenEnergy
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Za kakovostno 
montažo ogrevalnih 
sistemov je zraven 
strokovnega znanja 
in kakovostnega 
materiala, potrebno 
tudi vrhunsko orodje. 
V naš prodajni 
asortiman smo 
dodali ponudbo 
profesionalnega 
orodja pod blagovno 
znamko Gedore. 

Ker so spremembe cen stalnica, je iskanje aktualnih 
cen in blaga tudi za vas dragi kupci stresno, smo 
uspešno zaključili s projektom B2B (spletna trgovina za 
inštalaterje), kar je še posebej pomembno v obdobju 
nenehnega spreminjanja cen. 
Z registracijo pridobite možnost naročanja, vpogleda 
v zaloge in prodajne cene ter vaše nabavne pogoje. 
Portal vam nudi tudi dostop do orodij za izračun 
različnih vrst ogrevalnih naprav in grelnih teles.
 

Za ogled B2B portala skenirajte QR kodo.

S ciljem pospeševanja prodaje smo pričeli s projektom 
snemanja kratkih video vsebin, ki bodo v pomoč 
končnim kupcem, kakor tudi vam pri upravljanju 
regulacijskih sistemov ter ogrevalnih naprav.

Za ogled video nasvetov skenirajte QR kodo.

Glede na negotove razmere je napovedovanje 
prihodnosti tvegano. Kljub številnim neznankam 
pa vem, da je zastavljene cilje mogoče doseči le z 
vztrajnostjo in zavzetostjo.

Želim vam mirne in tople praznike ter čim manj 
nerešljivih izzivov v letu, ki prihaja.

Vodja komerciale domači trg 

Miran Kvas

Prejem prestižnega priznanja

17. marca 2022 je bila na Brdu pri Kranju podelitev 
priznanj, na kateri smo prejeli prestižni priznanji za 
Podjetniški vzor in Podjetnika leta 2020.
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Po izredno dinamičnem in 
nepredvidljivem letu, je z nami 
ponovno december, čas lepih misli

Cenjeni kupci, sodelavke in sodelavci. December 
je vedno čas lepih misli, obdarovanj, stiskov rok, 
pa tudi čas, ko se ozremo skozi preteklo leto, kjer 
z zadovoljstvom spoznamo, koliko kupcem smo 
pomagali.

Iztekajoče leto 2022 se je začelo izredno dinamično, 
tako, da so bili meseci do julija intenzivni, saj smo 
imeli zaostanke pri dobavah naročil. Na eni strani smo 
se ukvarjali s povečanim povpraševanjem po naših 
izdelkih, na drugi strani pa so se pojavljale težave v 
dobavni verigi repro materiala. Vseeno nam je uspelo 
z manjšimi odstopanji redno dobavljati našim kupcem, 
kar si lahko štejemo za velik uspeh v tem turbulentnem 
letu. 

Uspešni smo bili pri novem nemškem kupcu, ki je med 
našimi top 10 kupci in potencialom, da pride med 
top 3. Nadalje razvijamo francoski trg, kjer smo našli 
veletrgovca, ki pokriva Francijo in bariero v jeziku. 
Potekajo intenzivni razgovori z njim o širjenju palete 
izdelkov za leto 2023. Začeli smo tudi razgovore s 
podjetjem iz Velike Britanije, kjer bomo počasi prišli 
do prvih naročil. V Romunijo smo sploh prvič dobavili 
naše izdelke.

V mesecu juliju smo obiskali sejem Mostra Convegno, 
kjer smo se srečali s številnimi našimi kupci, ki jih 
nismo videli tudi več kot dve leti. S ponosom smo 

ugotovili, da so bili naši OEM izdelki razstavljeni na več 
razstavnih prostorih renomiranih italijanskih podjetji.
Na žalost je v letošnjem letu prišlo do vojne v Ukrajini, 
kar nas je užalostilo, saj so bili prizadeti tudi naši 
kupci. Tako smo s pomočjo našega kupca in prijatelja 
iz Poljske pomagali kupcu iz Ukrajine, kjer smo se 
dogovorili za pomoč v smislu nastanitve in pomoči 
za prvi mesec bivanja na Poljskem. Z veseljem pa 
lahko napišem, da se je sodelovanje v drugem polletju 
nadaljevalo na ukrajinskem trgu. Na drugi strani pa 
smo izgubili tudi 8-10 % našega letnega prometa, ki 
smo ga ustvarjali na ruskem trgu.

Vsekakor se vselimo izzivov v 2023 na prodajnem 
področju, saj imamo veliko povpraševanj po naših 
novih izdelkih kot je conska regulacija ZCE ter novi 
generaciji vremensko vodene regulacije ogrevanja.
Leto bomo zaključili z 13-15 % rastjo, tako, da smo 
malce pod ciljem, ki smo si ga zadali za leto 2022.
Ostajamo neizmerno hvaležni, da imamo kupce, 
ki so nam tudi v času zahtevnih vsakodnevnih 
preizkušenj izkazali zaupanje v našo strokovnost, 
kvaliteto in predanost delu. Prav tovrstni izzivi nas 
učijo, kako pomembno je, da ostanemo povezani ter 
obojestransko zadovoljni. 
Tudi v letu, ki je pred nami, želimo prisluhniti vašim 
željam ter jih po naših najboljših močeh tudi uresničiti. 
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje in Vam želim veliko 
uresničenih želja.

Srečno 2023!

Vodja prodaje za tuja tržišča 

Boštjan Gerlič

Prodaja na tujih trgih
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Za nami še eno leto hitrih 
prilagajanj v produkciji Seltron

Pričetek leta 2022 je bil dokaj pester glede same 
produkcije, saj so bile napovedi zelo pozitivne in 
obetajoče za samo proizvodnjo. 20 % višja rast 
proizvodnih izdelkov glede na preteklo leto je seveda 
več kot dobrodošla in pozitivna za podjetje, ki se želi 
razvijati in dokazovati na trgu kot zanesljiv dobavitelj 
lastnih izdelkov. A še vedno smo se soočali z ne 
dobavo določenih elektronskih komponent, zaradi 
česar smo bili posledično primorani iskati druge 
rešitve, da smo lahko sledili in izpolnjevali potrebe ter 
želje naših kupcev. 

Naredili smo re-design na vseh produktih 
proizvodnega programa. V ta namen je bilo vloženega 
veliko truda s strani oddelka razvoja, ki je skupaj 
z oddelkom nabave poskrbel, da so ti prehodi bili 
skoraj neopazni ter da smo tako lahko proizvajali 
in oskrbovali naše kupce z želenimi izdelki ter 
nemotenimi dobavami. Na določenih izdelkih so se 

naredile izboljšave, na nekaterih pa smo prešli na 
proizvodnjo izdelkov nove generacije. V sklopu teh 
so se dokončno uredila delovna mesta, na novo pa 
se je zasnovala tudi sama postavitev proizvodnje, z 
urejenimi delovnimi mesti ter izboljšanim pretokom 
materiala v proizvodnji. Skupaj z oddelkom tehnologije 
so se tako organizirano izvajali notranji premiki 
strojev, delovnih mest in delovnih celic s ciljem, da 
postavimo in zasnujemo proizvodnjo tako, da se čim 
bolj približamo industrijskemu načinu proizvodnje. 
Do končne postavitve in ureditve je še dolga pot, 
a verjamem, da smo na pravi poti, saj smo se ekipi 
Seltron pridružili izkušeni strokovnjaki z različnih 
področij.
Ko smo že mislili, da letošnje leto pa bo »tisto« ključno 
leto, ko bomo ponovno dosegli in presegli zastavljanje 
meje in cilje, se je zgodil preobrat. Pričela se je vojna 
v Ukrajini. Posledice vojne v Ukrajini smo občutili 
tudi mi v sami proizvodnji. Vojna je povzročila upad 
določenih naročil in posledično izgubo ruskega trga, 
ki je predstavljal dokaj velik odstotek proizvodnega 
programa. Žal na to nismo imeli in nimamo veliko 
vpliva. A ostajamo optimistični. Strmimo in gledamo 
pozitivno naprej s ciljem, da najdemo in nadomestimo 
izpad z novim programom izdelkov, katerega imamo 
namen predstaviti in pričeti proizvajati v letu, ki je pred 
nami.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste 
prispevali svoj kamenček v mozaik uspeha podjetja 
Seltron v tem letu. Verjamem, da nam bo leto, ki je 
pred nami, postreglo s polno novimi izzivi, ki se jih 
bomo s skupnimi močmi uspešno lotili.

Vodja produkcije 

Matej Žinko

Produkcija Seltron
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Tudi v oddelku tehnologije ni 
zmanjkalo izzivov

Lahko bi rekel, da je za nami zelo posebno leto, ampak, 
kolikor vidimo, je vsako leto po svoje posebno. Za mene 
je bilo leto sprememb in novih izzivov, saj je za mano prvo 
leto v podjetju Seltronu, kjer sem poleg svojega uvajanja 
kar zelo hitro prevzel odgovornosti in naloge. Zahvalil 
bi se mentorjem, ki so si vzeli čas za mene ter pohvalil 
tehnologijo za zelo dobro sodelovanje.
Tehnologija je neke vrste servis proizvodnji, ker skrbi za 
pravilne in pravočasno vnesene podatke za nemoteno 
delovanje procesov, odpravljanje zastojev v proizvodnji, 
optimiranje delovnih procesov, uvajanje in vodenje 
sprememb. Tu je bilo predvsem veliko hitrih popravil in 
manjših sprememb delovnih priprav. 

Zaradi pomanjkanja procesorjev na tržišču smo morali 
spremeniti ali na novo izdelati testerje programatorje vezij. 
Da smo lahko hitro reševali dano situacijo, smo testerje 
enostavno 3D natisnili in predali v uporabo. Se pa je to 
izkazalo za slabo prakso, saj takšne vrste testerji niso za 
industrijsko uporabo. Bomo pa v čim krajšem času prešli 
na novo generacijo testerjev, kateri bodo namenjeni za 
industrijsko uporabo.
Lotili smo se urejanja proizvodnje. Pričeli smo s prestavitvijo 
delovnih mest, prestavitvijo proizvodnega skladišča, 
postavitvijo prostora za odmor. Po celotni proizvodnji se je 
položil novi pod in namestila elektro inštalacija. 
V proizvodnjo smo dobavili in postavili UV tiskalnik Mimaki, 
kateri omogoča kakovostnejši in hitrejši tisk. Tako smo 
še bolj prilagodljivi potrebam kupca. Za potrebe sestave 
sobnih enot in sobnih termostatov smo dobavili laserski 
označevalnik. Optimirali smo delovna mesta in sicer na 
takšen način, da smo iz štirih delovnih mest dobili osem 
ergonomsko urejenih delovnih mest, ki so namenjena za 

linijsko sestavo sobnih enot. Na test smo postavili pretočni 
oskrbovalni regal, na katerem je vidno bolj organiziran 
material. Pričakujemo, da bomo zmanjšali čas nabiranja 
in iskanja materiala ter uvedli FIFO (First-In, First-Out) 
metodo porabe materiala.

V sklopu proizvodnih procesov smo razvili šifrant 
proizvodnih klasifikacij, kateri nam je bil kot vodilo za 
spremembo šifranta delovnih operacij. Tako smo tudi 
pričeli z REFA analizo izdelovalnih časov. Analiza nam je 
pripomogla k lažji in točni postavitvi izdelovalnega časa 
procesa. 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. 

Na koncu lahko rečem, da je leto prehitro minilo in da nas v 
prihajajočem letu čaka veliko priložnosti in izzivov. 

Vodja tehnologije 

Siniša Todorović

Tehnologija Seltron
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Sodobne IT rešitve nujna podpora 
poslovanju in poslanstvu podjetja 
usmerjenega v prihodnost

Preteklo leto je minilo v znamenju optimizacije mrežne 
in strežniške infrastrukture, optimizaciji, digitalizaciji in 
avtomatizaciji procesov ter informacijske varnosti.

Operativno podporni del IT zadolžitev zajema podporo 
uporabnikom, nastavitve in hitra popravila delovnih 
naprav in opreme, svetovanje in uvajanje uporabnikov, 
obveščanje o novostih in spremembah, ter še veliko drugih 
manjših periodičnih opravil. Čeprav se podporni del zdi 
samoumeven in je zaradi tega pogosto tudi neopazen, je 
ključen za nemoteno delovanje vseh ostalih procesov v 
podjetju. Hvala sodelavcem za vestno in strokovno izvajanje 
svojih zadolžitev.

V skladu s ključnimi strateškimi cilji, smo zamenjali glavni 
podatkovni strežnik, ki služi hitremu, učinkovitemu in 
stabilnemu serviranju vseh podatkov za delovanje poslovnih 
procesov.

Nadgradili smo monitoring celotnega IT sistema. 
Monitoring je storitev, ki spremlja vse vidike IT 
infrastrukture, omogoča zgodnje odkrivanje in odpravo 
morebitnih težav ter zagotavlja neprekinjenost poslovanja. 
Vključuje prakso rednega zbiranja podatkov, povezanih z 

infrastrukturo, s ciljem zagotavljanja pravočasnih alarmov 
v primeru nenačrtovanih izpadov celotne infrastrukture, pa 
tudi v primeru nepooblaščenega vdora ali zasičenih virov 
v uporabi. Prav tako ima IT monitoring sistemski pristop k 
reševanju problemov, kar pomeni, da spremlja in identificira 
težko opazne napake.

Kibernetsko varnost na področju antivirusne zaščite 
smo nadgradili z EDR zaščito (Endpoint Detection and 
Response).

Antivirusna zaščita z dodatkom EDR je osnova, katero bi za 
zaščito poslovnega okolja in informacij moralo imeti vsako 
sodobno podjetje.

EDR zagotavlja višji nivo varnosti posameznega računalnika 
ter skupnega omrežja, neprestano pregleduje omrežje za 
kibernetske grožnje, ki jih je vedno težje zaznati, hkrati 
omogoča hitrejše zaznavanje napadov ter vizualizacijo 
smeri in poteka napada, ki pomaga pri odkrivanju točke 
vdora.

Izdelujemo tudi novo aplikacijo za prenosne skenerske 
terminale, ki jih uporabljamo v logistiki, trgovini in 
proizvodnji. Aplikacija bo popolnoma nova, prilagojena 
novim standardom uporabe in razvoja.

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 leto 
2023.

Vodja IT 

Sebastijan Glazer

IT Seltron
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Ali lahko klimatske naprave 
ogrejejo vaš dom tudi pri nizkih 
zunanjih temperaturah?

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin 
na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da 
poskrbimo za ogrevanje našega doma. 
Ko razmišljamo o možnostih ogrevanja, se nam 
klimatske naprave na prvi pogled ne zdijo primerna 
izbira za zimo. Pravzaprav se nam zdi, da zamisel o 
klimatski napravi, ki lahko ohladi in ogreje dom, zveni 
predobro, da bi lahko bila resnična. 
Predvsem, ko pomislimo na porabo električne energije, 
nas spreleti strah, da bi takšen način ogrevanja 
povzročil visoke stroške. Vendar pa klimatske naprave 
delujejo na principu toplotne črpalke, kar pomeni, 
da je za ogrevanje potrebna le tretjina energije kot 
električne, ostali dve tretjini pa pridobimo iz okoliškega 
zraka brezplačno.

Z ustrezno klimatsko napravo Daikin lahko v prehodnih 
letnih časih kot sta jesen in pomlad pa tudi pozimi pri 
nizkih temperaturah do – 20 °C zadovoljivo ogrejemo 
bivalne prostore. In nič ni lepšega od na udobno 
temperaturo ogretega toplega prostora, ko zunaj 
zmrzuje.

Za ogrevanje s klimatsko 
napravo izberite Daikin s funkcijo 
COANDA in pametnim toplotnim 
tipalom

Iz Daikin programa klimatskih naprav priporočamo 
model Emura. Notranja enota je izjemne oblike in je 
namenjena zahtevnejšim kupcem. Odlikuje jo vrhunska 
učinkovitost, energijski razred A+++ v načinu hlajenja 
do -10 °C in A++ v načinu ogrevanja do -20 °C. 
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UČINEK COANDA - OGREVANJE

Učinek Coanda optimizira zračni tok v 
načinu ogrevanja. Zaradi uporabe posebej 
zasnovanih loput natančneje usmerjen 
zračni tok omogoča boljše razporejanje 
temperature skozi celoten prostor.

PAMETNO TOPLOTNO TIPALO

Pametno toplotno tipalo preveri trenutno 
sobno temperaturo in enakomerno razporedi 
zrak po vsem prostoru, preden vključi vzorec 
zračnega toka, ki usmerja topel ali hladen 
zrak na območja, kjer je to potrebno.

 

Klimatska naprava
Daikin Emura

Klimatska naprava Emura FTXJ-MW/S je vrhunsko 
oblikovana klimatska naprava za izredno učinkovito 
in varčno hlajenje ali ogrevanje prostorov s sezonsko 
učinkovitostjo A+++/A++.

Hlajenje Ogrevanje

Za več informacij 
skenirajte QR kodo

Emura poskrbi tudi za čist in zdrav zrak. Nameščeni filtri v napravi lovijo mikroskopske prašne delce, alergene in 
vonjave ter skrbijo za zdrav in čist zrak v vašem domu. Izbirate lahko med kristalno belo in srebrno barvo ohišja. 
Naprava je izjemno tiha in nudi izredno udobje, pri tem pa minimalno vpliva na okolje, saj kot hladilno sredstvo 
uporablja novi plin R-32. Nadzor nad delovanjem klimatske naprave Emura imate vedno in od povsod s pomočjo 
aplikacije Daikin Online Controller. Samo povežete svojo Daikin Emura enoto z omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte od 
kjer koli. Tako preprosto.

Med ogrevanjem uporablja 80 % obnovljive energije iz okoliškega zraka in le 20 % električne energije. 
Za udobno in učinkovito ogrevanje poskrbita dodatni funkciji »učinek COANDA« in »pametno toplotno tipalo«, 
ki sta opisani spodaj.
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Nova družina kompaktnih 
regulatorjev ACD

Praktično vsak kotel na biomaso, kamin ali kotel 
starejše izdelave, za svoje delovanje zahteva vgradnjo 
sistema za preprečevanje kondenzacije kurišča. 
Ta pojav nastopi, če je temperatura vstopne vode v 
kotel prenizka in se zaradi tega stene kotla prekomerno 
ohlajajo. Vroči dimni plini posledično kondenzirajo ob 
stiku s hladnimi stenami kotla. Kondenzacija kurišča pa 
povzroča rjavenje, slab izkoristek in kratko življenjsko 
dobo kotla. Rešitev je, da se prepreči vračanje 
prekomerno hladne vode v kotel. 

Poznamo osnovne rešitve s klasičnimi termični ventili. 
Pri tej rešitvi je temperatura regulacije povratnega 
voda vnaprej določena in je ni možno spreminjati. 
Napredne rešitve so izvedene z elektronsko regulacijo 
in mešalnim ventilom. Takšna rešitev zagotavlja, da v 
kotlu ne nastanejo pogoji za kondenzacijo, ne glede na 
to ali je kotel pod polno ali delno obremenitvijo. 
V nasprotju s klasičnimi ventili, omogočajo nastavljanje 
želene temperature povratnega voda. Vgrajene imajo 
tudi varovalne funkcije, ki ščitijo kotel in celoten sistem, 
kadar ta deluje v mejnem področju ali je v daljšem 
obdobju mirovanja. 

V podjetju Seltron smo za ta namen razvili družino 
kompaktnih regulatorjev konstantne temperature 
ACD. Primerni so za uporabo v enostavnih, kot tudi 
kompleksnih ogrevalnih sistemih. Njihova poglavitna 
lastnost je ta, da sta v enem izdelku združena regulator 
ogrevanja in motorni pogon za mešalni ventil. Tipala 

in priključni kabli so že vgrajeni v regulator, zato je 
čas potreben za vgradnjo kratek, možnost nepravilne 
vgradnje pa preprečena.

Regulatorje ACD odlikuje preprosta uporaba, hitra 
in enostavna namestitev, sodoben izgled in majhen 
(kompakten) prostor za vgradnjo. 
Vgrajen čarovnik za zagon poskrbi, da se regulator 
ob prvem vklopu v nekaj vodenih korakih nastavi na 
želeno delovanje. 
Za nastavitev delovanja regulatorja je potrebno 
sneti gumb za ročno nastavitev. Pod njim se nahaja 
tipkovnica, s katero izvedemo nastavitve regulatorja. 
Takšna zasnova preprečuje neželen poseg ali 
spreminjanje nastavitev regulatorja. 
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Za prikaz temperatur, delovanja in nastavitve 
regulatorja skrbi barvni zaslon. Slednji se samodejno 
prilagodi položaju vgradnje regulatorja, zato so izpisi 
na zaslonu vedno normalno berljivi.
S pomočjo pribora se regulator montira direktno na 
ventil. Na voljo so pribori za večino mešalnih ventilov 
na trgu. Za montažo ni potrebno orodje. Na ventil se 
instalira s preprostim pritiskom regulatorja v smeri osi 
ventila. Za snemanje je potrebno samo pritisniti tipko 
na regulatorju in ga sneti z ventila. 
Zaradi kompaktnih dimenzij je primeren za vgradnjo 
tudi tam, kjer je prostor omejen (npr. zidne razdelilne 
omarice, ipd.).

ACD10 je osnovni model, namenjen samo za 
regulacijo mešalnega ventila. Ima že vgrajen priključni 
kabel in temperaturno tipalo. Tipična primeri 
uporabe regulatorja ACD10 so varovanje povratka 
pri enostavnih kotlih na trdo kurivo in reguliranje 
konstante temperature dovoda v sistem. 

ACD20 je napredni regulator, namenjen za regulacijo 
mešalnega ventila in obtočne črpalke. Ima vgrajena 
priključna kabla za napajanje ter obtočno črpalko in 
dva temperaturna tipala. Z vgrajenima tipaloma lahko 
napredno krmili obtočno črpalko in mešalni ventil. 
Še dodatno pa ponuja številne varovalne funkcije 
za sistem, kot so zaščita pred prenizko ali previsoko 
temperaturo v sistemu, preprečevanje negativnega 

toka energije, periodični vklop črpalke in ventila 
ipd. Tipični primeri uporabe so varovanje povratka 
pri zmogljivejših kotlih na trdo kurivo, reguliranje 
konstante temperature dovoda v hišnih ogrevalni 
sistemih, podpostajah ipd.

Vodja razvoja 

Edi Krivec

Plug-in konektorji Hitra montaža

Regulator konstantne 
temperature ACD20

Nastavitev regulatorja se vrši s pomočjo tipkovnice in 
grafičnega zaslona, ki služi tudi za prikaz izmerjenih 
temperatur in drugih podatkov. Vgrajen motorni pogon 
se uporablja za krmiljenje mešalnega ventila. Regulator 
se priključi na napajanje s pomočjo predožičenega 
kabla z vtikačem.

Čarovnik za nastavitev

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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Ogrevanje s toplotno črpalko 
zagotavlja udobje z veliko 
začetnico

Za toplotno črpalko kot vir ogrevanja se odloča 
vedno več investitorjev. Povzemimo argumente, 
ki so najbolj pomembni.

 Toplotna črpalka omogoča ogrevanje ali hlajenje 
objektov in pripravo tople sanitarne vode.

 Ne zahteva kurilnice. Postavimo jo lahko kamorkoli, 
kjer imamo 1 m2 prostora.

 Naprava deluje tiho in je brez emisij CO2.
 Ne potrebuje vašega dodatnega dela s čiščenjem, 

nalaganjem kurišča ali skrb za dovoz kuriva, zato je 
zelo enostaven in zanesljiv vir ogrevanja za različne 
uporabnike.

 Toplotna črpalka je dolgoročno optimalen vir 
ogrevanja ali hlajenja, saj deluje varčno, udobno in 
ekološko prijazno.

 Za investicijo lahko pridobimo stimulativne 
subvencije Eko sklada.

Za kakšne objekte in sisteme ogrevanje je 
toplotna črpalka primerna?

Sodobne toplotne črpalke so primerne za vse objekte, 
tako novogradnje, energetsko varčne hiše, kakor 
tudi za starejše objekte, pri čemer toplotno črpalko 
priključimo na obstoječ sistem ogrevanja.
Primerne so za radiatorsko, ploskovno ali zračno 
ogrevanje.

Optimalno delovanje sistema s toplotno črpalko bomo 
dosegali, če bomo objekt predhodno dobro toplotno 
izolirali in staro stavbno pohištvo nadomestili z 
energijsko varčnimi okni in vrati.
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Ogrevanje s toplotno črpalko spada med obnovljive 
vire, za katere država nudi nepovratna sredstva in 
ugodne kredite. Za vgradnjo toplotne črpalke za 
centralno ogrevanje prostorov je mogoče pridobiti 
nepovratna sredstva EKO sklada v višini do 50 % 
priznanih stroškov naložbe. 
Za več informacij obiščite https://www.ekosklad.si/

Zakaj je pravilno dimenzioniranje toplotne 
črpalke zelo pomembno?

Pravilno dimenzioniranje toplotne črpalke je zelo 
pomembno iz dveh vidikov in sicer iz vidika stroškov in 
iz vidika pokrivanja toplotnih izgub zgradbe.  
Pri predimenzionirani toplotni črpalki se vam lahko 
zgodi, da boste imeli za ogrevanje ali hlajenje višje 
stroške kot bi jih imeli sicer. 
Pod dimenzionirana toplotna črpalka pa ne bo 
zagotavljala dovolj energije za pokrivanje toplotnih 
izgub objekta, oziroma bo prevečkrat koristila dodaten 
vir ogrevanja (elektro grelec), kar bo v končni fazi spet 
povzročilo višje stroške.

Strokovnjaki za projektiranje in montažo toplotnih 
črpalk imajo ustrezna orodja za izračun pravilne 
moči toplotne črpalke, zato je najbolje, da določanje 
ustrezne moči prepustiti njim.

Glede na vrsto ogrevanja poznamo:

 toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje,
 toplotne črpalke za ogrevanje,
 toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode.

VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK

Toplotna črpalka
Daikin Altherma 3 H HT

Toplotna črpalka Altherma 3 H HT je rešitev za vaš 
obnovitveni projekt ogrevalnega sistema.  
S temperaturo izstopne vode do 70 °C je primerna za 
radiatorsko ogrevanje. Hkrati omogoča pripravo tople 
sanitarne vode in ponuja možnost hlajenja.  
Njeno delovanje temelji na tehnologiji toplotne črpalke 
zrak/voda.

-28°

Za več informacij 
skenirajte QR kodo
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