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Targowa Premiera kotïa kondensacyjnego
ECOCONDENS GOLD PLUS firmy TERMET

Z

e wzglÚdu na duĝe problemy zbzanieczyszczeniem powietrza ogrzewanie gazowe staïo siÚ obecnie
jednym zbnajczÚĂciej wykorzystywanych
rozwiÈzañ, dlatego wybór odpowiedniego kotïa to bardzo istotna decyzja. Wbodpowiedzi na coraz wiÚksze oczekiwania
klientów zarówno wbkwestii niezawodnoĂci, oszczÚdnoĂci czy teĝ bezpieczeñstwa oferta firmy Termet zostaïa wzbogacona obnowe kotïy kondensacyjne
ECOCONDENS GOLD PLUS. Niezwykïe
cechy produktów oraz ich wysoka jakoĂÊ
zostaïy docenione przez komisjÚ ekspertów, co poskutkowaïo przyznaniem bardzo
waĝnego wbbranĝy wyróĝnienia – Zïotego
Medalu – MiÚdzynarodowych Targów
Poznañskich Instalacje 2016.
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ECOCONDENS GOLD PLUS to innowacyjne, niezawodne urzÈdzenie oferowane
wbkilku wariantach mocy: 20, 25 ib35 kW
– zarówno wbwersji jedno-, jak ibdwufunkcyjnej znajdujÈce zastosowanie wbinstalacjach ogrzewania grzejnikowego, jak ibpodïogowego oraz do przygotowania ciepïej
wody uĝytkowej. Kotïy te charakteryzujÈ
siÚ równieĝ wysokÈ sprawnoĂciÈ dziÚki intensywnie zachodzÈcej kondensacji.
DbajÈc obzadowolenie naszych klientów
zastosowaliĂmy wbkotïach ECOCONDENS
GOLD PLUS ulepszenia majÈce istotny
wpïyw na oszczÚdnoĂÊ energii, efektywnoĂÊ, jakoĂÊ, abprzede wszystkim na komfort uĝytkowania. Wbnowej konstrukcji uĝyliĂmy najnowszej generacji wymiennika
ciepïa ze stali nierdzewnej zbaluminiowymi drzwiami palnika, co daje mniejsze straty ciepïa ibpodnosi sprawnoĂÊ. Nowoczesny
palnik BlueJet powoduje natomiast optymalne zuĝycie gazu oraz czyste ibprecyzyjne spalanie, dziÚki czemu urzÈdzenia sÈ
bardzo przyjazne dla otaczajÈcego nas Ărodowiska. Ich ogromnÈ zaletÈ jest niezwykle szeroki zakres modulacji mocy (zakres

od 11 do 100%) dlatego teĝ stanowiÈ idealne rozwiÈzanie równieĝ do ogrzewania maïych powierzchni. Kotïy ECOCONDENS
GOLD PLUS przystosowane sÈ do wspóïpracy zarówno zbpompami ciepïa powietrze-woda (sïuĝÈcymi do przygotowania c.w.u.),
kolektorami sïonecznymi, jak równieĝ zbmoduïami wielostrefowymi do systemów
grzewczych. Kotïy sÈ niezwykle przyjazne nie tylko dla uĝytkownika, ale równieĝ
dziÚki ïatwemu ibwygodnemu montaĝowi dla instalatora ibserwisanta. UrzÈdzenia
te posiadajÈ nowoczesny panel sterowania
zbwyĂwietlaczem LCD oraz peïnÈ autodiagnostykÈ ibwyĂwietlaniem kodów bïÚdów.
Modulacja pracy oraz wykorzystanie
energooszczÚdnej pompy zbregulacjÈ obrotów wpïywajÈ na bardzo pïynnÈ pracÚ
urzÈdzenia, natomiast dodatkowa izolacja
děwiÚkochïonna na ciche funkcjonowanie. Zastosowane wbkotïach ECOCONDENS
GOLD PLUS rozwiÈzania zapewniajÈ niewielki pobór mocy przez urzÈdzenia, co jest
istotnÈ ibwyróĝniajÈcÈ cechÈ. UrzÈdzenia
zostaïy zaprojektowane zbuwzglÚdnieniem
wszelkich norm wbszczególnoĂci wbzakresie bezpieczeñstwa oraz dyrektyw unijnych
dot. efektywnoĂci ibnaleĝÈ do klasy energetycznej Abzarówno wbzakresie centralnego
ogrzewania, jak równieĝ przygotowania ciepïej wody uĝytkowej. }
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