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Kotïy kondensacyjne marki TERMET

O

becnie ogrzewanie gazowe jest jednym z najczÚĂciej wykorzystywanych, dlatego wybór odpowiedniego
kotïa to jedna z kluczowych decyzji. Wbodpowiedzi na coraz wiÚksze oczekiwania klientów zarówno w kwestii niezawodnoĂci,
oszczÚdnoĂci czy teĝ bezpieczeñstwa oferta
firmy Termet zostaïa wzbogacona o nowe kotïy kondensacyjne EcoCondens Gold Plus.
SÈ to innowacyjne, niezawodne urzÈdzenia
oferowane w zakresie mocy od 20 do 35bkW,
zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej
znajdujÈce zastosowanie w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, jak i podïogowego oraz
do przygotowania ciepïej wody uĝytkowej.
Kotïy EcoCondens Gold Plus charakteryzujÈ
siÚ równieĝ wysokÈ sprawnoĂciÈ dziÚki intensywnie zachodzÈcej kondensacji. Kotïy wbwersji dwufunkcyjnej charakteryzujÈ siÚ duĝÈ wydajnoĂciÈ w zakresie przygotowania c.w.u.:
12bl/min dla wersji 20 kW, 13 l/min dla wersji
25 kW oraz 19 l/min dla 35 kW.
DbajÈc o naszych klientów zastosowaliĂmy w kotïach EcoCondens Gold Plus ulepszenia majÈce istotny wpïyw na oszczÚdnoĂÊ energii, efektywnoĂÊ, jakoĂÊ oraz przede
wszystkim komfort uĝytkowania. W nowej konstrukcji uĝyliĂmy najnowszej generacji wymiennika ciepïa ze stali nierdzew-
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nej z aluminiowymi drzwiami palnika, co
daje mniejsze straty ciepïa. Oprócz tego wyĝsza temperatura mieszanki sprawia, ĝe proces spalania zachodzi z wiÚkszÈ sprawnoĂciÈ. Nowoczesny palnik BlueJet powoduje
optymalne zuĝycie gazu, oprócz tego czyste
i precyzyjne spalanie. DziÚki zastosowaniu
wewnÚtrznego mieszania nastÚpuje znacznie bardziej ekonomiczna praca kotïa, a co za
tym idzie urzÈdzenie jest bardzo przyjazne
dla Ărodowiska naturalnego. Jego ogromnÈ
zaletÈ jest niezwykle szeroki zakres modulacji mocy (zakres od 11 do 100%), co wbpoïÈczeniu z maïymi gabarytami jest idealnym
rozwiÈzaniem dla maïych przestrzeni. Kotïy
EcoCondens Gold Plus przystosowane sÈ do
wspóïpracy zarówno z pompami ciepïa powietrze–woda (sïuĝÈcymi do przygotowania
c.w.u.), kolektorami sïonecznymi, jak równieĝ z moduïami wielostrefowymi. Jest niezwykle przyjazny nie tylko dla uĝytkownika, ale równieĝ dziÚki ïatwemu i wygodnemu
montaĝowi dla instalatora i serwisanta. Kotïy
te posiadajÈ nowoczesny panel sterowania
zbwyĂwietlaczem LCD oraz peïnÈ autodiagnostykÈ i wyĂwietlaniem kodów bïÚdów.
Modulacja pracy, wykorzystanie energooszczÚdnej pompy z regulacjÈ obrotów oraz
izolacji děwiÚkochïonnej wpïywa na bardzo

cichÈ pracÚ urzÈdzenia. Zastosowane w kotïach EcoCondens Gold Plus rozwiÈzania
wpïywajÈ na niewielki pobór mocy przez urzÈdzenie, co jest istotnÈ i wyróĝniajÈcÈ cechÈ.
UrzÈdzenia zostaïy zaprojektowane z uwzglÚdnieniem wszelkich norm, w szczególnoĂci
wbzakresie bezpieczeñstwa oraz dyrektyw unijnych dot. efektywnoĂci i naleĝÈ do klasy energetycznej A zarówno w zakresie centralnego
ogrzewania, jak równieĝ przygotowania c.w.u.
Zastosowanie komponentów z najwyĝszej
póïki technicznej oraz wysoka jakoĂÊ wykonania pozwoliïy na objÚcie urzÈdzeñ 7-letnim
okresem gwarancji. }
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