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PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje WVterm iz Maribora nadaljuje tradicijo izdelave kotlov 
podjetja TVT Boris Kidrič. Začetek industrijske proizvodnje sega v leto 
1864 ko so zgradili obrate za remont vagonov in parnih lokomotiv. 
Leta 1973 je tedanje podjetje TVT Boris Kidrič, proizvodnja tirnih in 
cestnih vozil podpisalo licenčno pogodbo z nemško firmo STADLER. V 
kasnejših letih je takratni TVT postal največji proizvajalec kotlov v bivši 
Jugoslaviji. Žal se takratno veliko podjetje ni moglo izogniti krizi, ki je 
nastala po razpadu Jugoslavije. Prišlo je do lastniškega preoblikovanja 
z ustanovitvijo novega podjetja WVterm leta 1995. Podjetje WVterm 
se je v preteklih letih izkazalo kot vitalno v izvoz usmerjeno podjetje. 
Spremenjen pristop k delu je omogočil, da so se izboljšale razmere 
na vseh področjih. Ekonomika poslovanja zagotavlja podjetju, da je 
željen partner v poslu. Podjetje je v zadnjih letih beležilo hitro rast, 
tako da je od začetnih 27 zaposlenih delavcev naraslo danes na že 
okoli 80 delavcev. Izvozna naravnanost je bila zaradi domačih prilik 
nujna, tako da dandanes izvozimo preko 60 % vse proizvodnje. Naši 
največji poslovni partnerji so na trgu EU. Razen na trgih EU smo 
prisotni tudi na trgih bivše Jugoslavije, kjer je blagovna znamka TAM 
STADLER še zelo čislana. Svojo perspektivo gradimo na izkušnjah, ki jih 
nadgrajujemo s trdim razvojnim delom, s ciljem ustvariti dobre, tržno 
zanimive izdelke. Z lastnimi in zunanjimi razvojnimi potenciali smo 
bistveno obnovili in razširili proizvodni program. Proizvodi so sedaj 

tako po izkoristkih kot po nizkih emisijah dimnih plinov ter po designu 
na nivoju evropske konkurence. Za ustreznost proizvodov jamči 
podjetje s certifikati TUV, ki so sestavni del dokumentacije. Kot eden 
temeljnih ciljev tržnega nastopa je preroditi staro blagovno znamko, 
ter preko nje vzpostaviti pozitiven kontakt s trgom. Z dobrim delom in 
kvaliteto si prizadevamo povrnili dobro ime blagovne znamke STADLER 
TVT ®. Uporaba blagovne znamke je zaščitena tako doma kot v tujini 
pod številko: Z-9670961. Razen te blagovne znamke nastopamo 
na trgu še z blagovnimi znamkami Bioflamm® in HDG Bavarija pri 
prodaji programa na lesno biomaso. Podjetje je ponudnik kotlov HDG 
v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije. 

Podjetje ima zelo široki proizvodni program in tako s svojimi produkti 
Made in Slovenija pokriva skoraj vsa področja proizvodnje toplovodnih 
kotlov. Podjetje v zadnjih letih pospešeno investira v nove tehnologije, 
in je že dohitelo tehnološki razvoj evropske konkurence in si tako 
ohranilo konkurenčnost v evropski skupnosti. V zadnjih letih smo 
posodobili varilno tehnologijo z novimi pulznimi varilnimi aparati ter 
uvedli robotsko varjenje kotlov in komponent. Priprava delov za kotle 
bazira na vrhunskem laserskem razrezu pločevin in na CNC tehnologiji 
za preoblikovanje pločevine in cevi. Z tako tehnologijo smo dosegli 
evropsko primerljivo kvaliteto izdelave in produktivnosti. 

Regulacije z lambda sondo Lambdamatika in Optimatika+ so montirane v omare Rital v 
katerih so vgrajeni vsi elementi krmiljenja celotnega sistema, brez stopenjski pogoni motorjev in 
zaščite pogonskih agregatov, ter naprava za klic 6 telefonskih številk. Po posebnem naročilu se 
vgradijo tudi modemi za povezavo z daljinskim nadzorom. Omare imajo vgrajeno glavno stikalo 
v odvisnosti od priključne moči elektro motorjev in stikalo za izklop v sili. Na vratih omare je 
montiran mikroprocesor z displejem in tipkovnico preko katere se direktno vstopa v program za 

nastavitev zgorevalnih parametrov. Delo 
s programom in vnos želenih podatkov 
je enostavno, saj se po programu 
pomika s kurzorji in enostavnimi ukazi. 
Program je narejen več nivojsko za nivo 
upravljavca naprave in za nivo serviserja 
oz. strokovnjaka za fino nastavitev. 

VIZUALIZACIJA 
Komunikacijski paket za daljinski nadzor podatkov in vizualizacija delovanja služi za nadzor, ko 
ni prisotnega upravljavca v kotlovnici. Povezava je izvedena preko modema in interneta ali pa z 
direktno žično povezavo, ko gre za krajše razdalje. V primeru žične povezave deluje vizualizacija 
brez motenj 24 ur, vendar se mora pri razdalji, ki je večja od 200 m vgraditi ojačevalec. Pri stalni 
dolgi povezavi preko telefona se pojavljajo motnje pri spremljanju trenutnih vrednosti zaradi 
nihanj moči signala. Bistveni podatki o delovanju naprave in javljanje motenj se preberejo in 
vizualizirajo na ekranu PC. Na ta način ima upravljavec - nadzornik vpogled v vse zahtevane 
podatke. Vpogled omogoča hitro reagiranje, ko se ugotovi, da naprave ne deluje kot zahtevano. 
Na podlagi podatkov lahko nadzornik izvaja korektive ukrepe in tako uravna delovanje na želene 
parametre. V primeru motnje, ki je nadzornik ne more sam odpraviti je možno hitro posvetovanje 
s serviserji v tovarni in izvesti korektivne ukrepe brez večjih zastojev. Z dovoljenjem investitorja je 
možen tudi vstop tovarniškega serviserja v komunikacijski sistem. Vizualizacija omogoča vstop 
na različne nivoje delovanja, odvisno od tega, kateri podatki se želijo preveriti. Na vseh nivojih je 
možno tvoriti excel tabele in izdelovati analize delovanja v posameznih časovnih razdobjih. Ker 
gre za zahtevno ogrevalno napravo je priporočljivo, da upravljavec na podlagi števila ur delovanja, 
planira tudi ustrezne vzdrževalne posege.

REGULACIJA NAPRAV
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