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SLIM PELLET. Kocioł centralnego ogrzewania SLIM PELLET jest urządzeniem, które uzyskało 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat ECO DESIGN. Posiada on palnik pelletowy PPW samoczyszczący z automatyczną ceramiczną zapalarką spalający paliwo typu pellet. Korpus wodny
wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Wymiary urządzenia umożliwiają
jego zamontowanie w małych kotłowniach. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem PLATINUM PELLET.

SLIM PELLET MINI. Kocioł centralnego ogrzewania SLIM PELLET MINI jest
urządzeniem, które uzyskało 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz
certyfikat ECO DESIGN. Posiada on palnik pelletowy PPW samoczyszczący
z automatyczną ceramiczną zapalarką spalający paliwo typu pellet. Korpus
wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Wymiary urządzenia umożliwiają jego zamontowanie w małych kotłowniach. Kocioł jest dostępny ze
sterownikiem PLATINUM PELLET.

SEG PELLET. Kocioł centralnego ogrzewania SEG PELLET jest urządzeniem,
które uzyskało 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat ECO
DESIGN. Posiada on palnik pelletowy PPW samoczyszczący z automatyczną
ceramiczną zapalarką spalający paliwo typu pellet. Korpus wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł wyposażony jest w zabezpieczenia
w postaci wyłącznika krańcowego we wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nadmuchowego.
ę y ze sterownikiem PLATINUM PELLET.
Kocioł jjest dostępny

SMART PELLET. Kocioł centralnego ogrzewania SMART PELLET jest urządzeniem, które uzyskało 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz
certyfikat ECO DESIGN. Posiada on palnik pelletowy PPW samoczyszczący
z automatyczną ceramiczną zapalarką spalający paliwo typu pellet. Korpus
wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł wyposażony jest
w zabezpieczenia w postaci wyłącznika krańcowego we wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nag Kocioł jjest dostępny
ę y ze sterownikiem PLATINUM PELLET.
dmuchowego.

SEG EKO PLUS. Kocioł centralnego ogrzewania SEG EKO PLUS uzyskał certyfikat Ekoprojektu, 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat TÜV Rheiland, wyposażony jest on w palnik żeliwny EKOENERGIA II oraz
automatyczną zapalarkę. Konstrukcja wymiennika umożliwia osiąganie
wysokiej sprawności kotła. Kocioł wyposażony jest w zabezpieczenia w postaci wyłącznika krańcowego we wszystkich drzwiczkach, które podczas
otwarcia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem PLATINUM.

SEG EKO. Kocioł centralnego ogrzewania SEG EKO uzyskał certyfikat Ekoprojektu, 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat TÜV Rheiland, wyposażony jest on w palnik żeliwny EKOENERGIA II. Konstrukcja
wymiennika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła. Kocioł wyposażony jest w zabezpieczenia w postaci wyłącznika krańcowego we wszystkich drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę
wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł jest dostępny ze
sterownikiem ST 483.

SMART PLUS. Kocioł centralnego ogrzewania SMART PLUS uzyskał 5 KLASĘ
według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat ECO DESIGN. Wyposażony
on jest w palnik żeliwny EKOENERGIA II spalający paliwo typu ekogroszek.
Korpus wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł wyposażony
jest w zabezpieczenia w postaci wyłącznika krańcowego we wszystkich
drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem PLATINUM.

SMART EKO. Kocioł centralnego ogrzewania SMART EKO uzyskał 5 KLASĘ
według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat ECO DESIGN. Wyposażony
on jest w palnik żeliwny EKOENERGIA II spalający paliwo typu ekogroszek.
Korpus wodny wykonany jest ze stali kotłowej P265GH. Kocioł wyposażony
jest w zabezpieczenia w postaci wyłącznika krańcowego we wszystkich
drzwiczkach, które podczas otwarcia drzwiczek przerywają pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa. Kocioł jest dostępny ze sterownikiem ST 483.

OFERTA SPECJALNA. W tej ofercie znajdują się kotły centralnego ogrzewania zarówno na pellet SEG PELLET, SEG PELLET/P, SMART PELLET, a także
kotły na eko groszek SMART EKO oraz SMART. Kotły te posiadają certyfikaty
Ekoprojektu, 5 KLASĘ według normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat TÜV
Rheiland. Kotły są wyposażone w wyłączniki krańcowe. Dostępne sterowniki to PLATINUM PELLET do kotłów na pellet, oraz sterownik BRONZE do kotłów na ekogroszek.
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