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ARTYKU  PROMOCYJNY FONDITAL

GAMA KOT ÓW WISZ CYCH
Gama kondensacyjnych kot ów wisz cych 
zosta a podzielona na trzy linie, o nazwach 
handlowych ANTEA, FORMENTERA oraz 
ITACA. Kot y ANTEA, s  lini  podstawow
i charakteryzuj  si  ma ymi kompaktowymi 
wymiarami. Wszystkie trzy linie s  dost p-
ne z wersji dwufunkcyjnej (KC), jednofunk-
cyjnej (KR), jednofunkcyjnej z wbudowanym 
zaworem trójdrogowym (KRB) oraz z wbu-
dowanym zasobnikiem (KB). Kot y z tych li-
nii s  produkowane w nast puj cych mo-
cach nominalnych: ANTEA – 12, 24 i 28 kW; 
FORMENTERA – 12, 24, 28 i 32 kW; ITACA 
– 24, 28 i 32 kW. Natomiast kocio  z wbudo-
wanym zasobnikiem o pojemno ci 45 litrów, 

z pojedyncz  w ownic , wyst puje w wer-
sji o mocach nominalnych 24 i 32 kW i tylko 
w modelu ITACA.

PANEL STEROWANIA
Kot y FORMENTERA oraz ITACA wyró -
niaj  si  z po ród obecnych na rynku tym, 
e posiadaj  dotykowy panel sterowania. 

Konstrukcja panelu jest prosta w obs udze 
oraz bardzo intuicyjna, co ma du e znacze-
nie dla u ytkownika. Wa nym do podkre-
lenia elementem jest to, e w danym mo-

mencie na panelu wy wietlaj  si  niezb dne 
przyciski do u ycia, tak aby u ytkownik czy 
serwisant nie musia  si  zastanawia , któ-
ry przycisk nacisn . Dodatkowo panel ste-
rowania kot a ITACA posiada wbudowany 
elektroniczny programator tygodniowy, któ-
ry wyposa ony jest w elektroniczny zegar. 
W kot ach kompaktowych ANTEA jest za-
stosowany panel sterowania z przyciskami 
oraz wy wietlaczem LCD.

ELEKTRONIKA KOT ÓW
Zastosowana w kot ach elektronika ma mo -
liwo  sterowania dodatkowymi strefa-
mi grzewczymi. Regulacja pogodowa – wy-
starczy pod czy  czujnik temperatury 
zewn trznej bezpo rednio do p ytki elek-
tronicznej w kotle, w której jest zapisany od-
powiedni program krzywych grzewczych. 
Panel sterowania jest wyposa ony w prze-
ka nik wielofunkcyjny do pod czenia in-
stalacji z zaworami strefowymi, dodatkowej 
pompy lub zdalnego sygnalizowania alarmu. 
Panel sterowania trzech modeli jest przysto-
sowany do pod czenia dodatkowych p yt 
strefowych z nisk  temperatur .

WYPOSA ENIE I FUNKCJE
G ówny wymiennik kondensacyjny jest wy-
konany ze spiralnych rur ze stali nierdzew-
nej. Wspó czynnik modulacji mocy wynosi 
1:9, co w praktyce przek ada si  na minimal-
n  moc kot a 2,7 kW dla kot a 24 kW i 1,8 kW 
dla wersji 12 kW. Wymiennik jest zintegro-
wany z palnikiem ze stali nierdzewnej z ca -
kowitym wst pnym mieszaniem. Komfort 
ciep ej wody u ytkowej w przypadku mo-
deli ITACA i FORMENTERA, zapewnia 
w kotle dwufunkcyjnym p ytowy wymien-
nik 26-p ytowy ze stali nierdzewnej, który 
w modelu ITACA jest dodatkowo izolowany 
w celu zwi kszenia wydajno ci. Dodatkowo 
w kotle dwufunkcyjnym ITACA na panelu 
sterowania mo na wybra  funkcj  komfor-
tu ciep ej wody u ytkowej poprzez naci ni -
cie przycisku „COMFORT”. Wówczas ca y
czas w wymienniku p ytowym b dzie cie-
p a woda o zadanej przez u ytkownika tem-
peraturze. 

Jerzy Luc

Po ponad czterdziestu pi ciu latach rozwoju, Fondital sta a
si  jedn  z najwa niejszych grup przemys owych. Jest liderem 
we W oszech i w krajach europejskich oraz tam gdzie 
rozwój ekonomiczny prowadzi do budowy nowoczesnych 
i komfortowych domów.
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