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METAL-FACH Technika Grzewcza
– ekologiczne kotïy c. o. zb5 KLASk ibECO DESIGN idealne do dofinansowañ
Kocioï centralnego ogrzewania
to jeden zbwaĝniejszych
elementów domu. Kocioï na
paliwo staïe zbautomatycznym
podawaniem paliwa nie tylko
podnosi komfort uĝytkowania
ale równieĝ nadal wygrywa
cenÈ zakupu ibkosztami
utrzymania wĂród dostÚpnych
systemów grzewczych.

W

ybór do nowego domu systemu
ogrzewania lub wymiana kotïa
to przedsiÚwziÚcie, obktórym naleĝy pomyĂleÊ zbduĝym wyprzedzeniem.
Jednym zbelementów decydujÈcych obwyborze kotïa to paliwo jakim bÚdzie opalany.
Firma METAL-FACH Technika Grzewcza
istniejÈca od 1989 r. jest producentem kotïów centralnego ogrzewania na paliwa staïe, które uzyskaïy certyfikat 5 KLASY oraz
ECO DESIGN. DziÚki tym certyfikatom
urzÈdzenia zaliczajÈ siÚ do grupy produktów biorÈcych udziaï wbprogramach samorzÈdowych, zbktórych moĝna pozyskaÊ dofinansowanie na zakup takich urzÈdzeñ.
WĂród obecnie dostÚpnych na rynku kotïów c.o. moĝna wyróĝniÊ kotïy bezklasowe
– uniwersalne spalajÈce paliwo sortymentu eko groszek, pellet, miaï, wÚgiel kamienny oraz drewno. Oprócz uniwersalnych wyróĝniamy równieĝ kotïy ekologiczne, które
charakteryzujÈ siÚ wysokÈ sprawnoĂciÈ
przy spalaniu tylko jednego rodzaju paliwa:
eko groszku lub pelletu. SÈ to kotïy, które
dziÚki temu uzyskaïy certyfikaty ĂwiadczÈce obniskiej emisji szkodliwych substancji
do atmosfery, czyli certyfikat 5 KLASY wg
normy PN-EN 303-5 2012 lub ECO DESIGN.
Do grupy kotïów METAL FACH Technika
Grzewcza spalajÈcych paliwo sortymentu
eko groszek, które uzyskaïy certyfikat
5 KLASY lub ECO DESIGN zaliczajÈ siÚ
SEG, SEG PLUS (zbautomatycznÈ zapalarkÈ do eko groszku), SMART EKO-CARBON
– nowoĂÊ wĂród kotïów na eko groszek.
Duĝym wyróĝnieniem wĂród kotïów zb5
KLASk spalajÈcych eko groszek jest uzy-
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skanie tegoĝ certyfikatu od mocy 14 kW aĝ
do mocy 75 kW wbkotle SEG, co daje moĝliwoĂÊ ogrzania powierzchni aĝ do 780 m2.
Kotïy zbcertyfikatem 5 KLASY lub ECO
DESIGN spalajÈce paliwo pellet to typoszereg urzÈdzeñ grzewczych typu SEG BIO,
SEP, SD DUO BIO oraz nowoĂÊ SMART BIOEFFECT. Kaĝde zbnich wyróĝnia siÚ wysokÈ sprawnoĂciÈ, automatycznÈ zapalarkÈ
do pelletu oraz pojemnym zasobnikiem na
paliwo. DziÚki temu wizyta uĝytkownika
wbkotïowni ograniczona jest to minimum.
Pomocnicze do pracy kotïów sÈ równieĝ akcesoria dodatkowe. Jednym zbnich
jest SONDA LAMBDA, która znacznie podnosi wydajnoĂÊ pracy kotïa oraz zmniejsza wydzielanie niepoĝÈdanych wbĂrodowisku substancji ibzwiÈzków. MODU
INTERNETOWY ecoNET, umoĝliwia zdalne zarzÈdzenie pracÈ kotïa za pomocÈ komputera, tabletu czy teĝ komórki. Dotykowy TERMOSTAT POKOJOWY
PLATINUM TOUCH – steruje temperaturÈ wbogrzewanych pomieszczeniach bez
bezpoĂredniej ingerencji wbsterownik
umieszczony na kotle.
NiezaprzeczalnÈ zaletÈ wiÚkszoĂci urzÈdzeñ METAL-FACH Technika Grzewcza,
która wyróĝnia siÚ spoĂród innych jest automatyczna zapalarka do eko groszku (opatentowany system rozpalania) ibpelletu. DziÚki

temu rozwiÈzaniu uĝytkownik kotïa nie
musi ingerowaÊ zbzewnÚtrznym dostarczeniem pïomienia, abnawet nie musi schodziÊ
do kotïowni aby rozpaliÊ opaï wbpalnikudziÚki funkcji zegara RTC wbudowanego
wbregulator. Tym samym uĝytkownik programuje godziny wbjakich kocioï ma siÚ rozpaliÊ, osiÈgnÈÊ zadanÈ temperaturÚ, abnastÚpnie wygasiÊ. }
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