ARTYKU PROMOCYJNY METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA

Tanie ibczyste ogrzewanie zbkotïami METAL-FACH Technika Grzewcza
METAL-FACH Technika Grzewcza to
polskie przedsiÚbiorstwo produkujÈce
kotïy c.o. na paliwa staïe od 28 lat.
UrzÈdzenia METAL-FACH Technika
Grzewcza sÈ liderem na rynku wĂród
kotïów c.o. zbautomatycznÈ zapalarkÈ
do ekogroszku wbpalniku ĝeliwnym
(opatentowany system rozpalania wÚgla). Kotïy przeznaczone sÈ do systemów wodnych centralnego ogrzewania wbdomach jednorodzinnych,
budynkach uĝytecznoĂci publicznej
(biurowce, hale, magazyny, itp.).
Kotïy METAL-FACH TG produkowane sÈ
wb3 kategoriach:
KOTY Zb5 KLASA ibECO DESIGN – kotïy
automatyczne spalajÈce pellet lub ekogroszek. BiorÈ udziaï wbprogramach samorzÈdowych zbdofinansowaniem na zakup takiego urzÈdzenia.
KOTY AUTOMATYCZNE – kotïy zbpodajnikiem spalajÈce pellet, ekogroszek
wbpalniku. Zastosowanie dodatkowego
rusztu umoĝliwia spalanie drewna ibwÚgla.
KOTY ZASYPOWE – kotïy, do których
paliwo jest zasypywane wbsposób rÚczny.
SpalajÈ opaï sortymentu drewno ibwÚgiel.
Do wiÚkszoĂci urzÈdzeñ wystÚpuje moĝliwoĂÊ podïÈczenia akcesorii dodatkowych,
dziÚki którym praca kotïa staje siÚ przyjemniejsza ibbardziej komfortowa, regulujÈca
chociaĝby zejĂcia do kotïowni. WĂród akcesoriów dodatkowych znajdujÈ siÚ:
SONDA LAMBDA – stosowana wbcelu
zmniejszenia kosztów eksploatacji zwiÈzanych zbzuĝyciem paliwa, polepszeniu procesu spalania oraz ograniczenia emisji tlenku wÚgla do atmosfery. Czujnik wbudowany
wbczopuch kotïa, regulujÈcy zawartoĂÊ tle-

nu wbspalinach wytwarzanych podczas
spalania.
MODU INTERNETOWY ecoNET – moduï komunikacyjny umoĝliwiajÈcy serwis oraz obsïugÚ ibzarzÈdzanie pracÈ kotïa
za pomocÈ komputera, tabletu lub komórki
przez intuicyjnÈ stronÚ internetowÈ www.
econet24.com. DziÚki wbudowanemu wbmodule ecoNET serwerowi WWW, moĝliwe
jest zdalne zarzÈdzanie pracÈ kotïa wbsieci
lokalnej bez dostÚpu do internetu.
TERMOSTAT POKOJOWY PLATINUM
TOUCH – urzÈdzenie, dziÚki któremu uĝytkownik zyskuje:
funkcjÚ programowalnego termostatu pokojowego,
wbprosty intuicyjny sposób sterowanie
temperaturÈ wbpomieszczeniach,
wyĂwietlanie wszystkie parametrów sterownika kotïa zbpanelem dotykowym lub
peïni rolÚ zdalnego ekranu,
na gïównym ekranie wyĂwietlanie poziomu paliwa aktualizowanego na bieĝÈco.

MODU PLATINUM B – uzupeïnia zakres funkcji realizowanych przez sterowniki. Jest to moduï wykonawczy umoĝliwiajÈcy podïÈczenie dwóch obiegów mieszacza
(siïownik + pompa + termostat) oraz podïÈczenie dodatkowej pompy cyrkulacyjnej.
Automatyczna zapalarka do ekogroszku
czy pelletu wyróĝnia przedsiÚbiorstwo na
tle innych. DziÚki temu rozwiÈzaniu Klient
nie musi uĝywaÊ zewnÚtrznego pïomienia, abnawet nie musi udawaÊ siÚ do kotïowni aby rozpaliÊ opaï wbpalniku. Funkcja zegara RTC daje moĝliwoĂÊ zaprogramowania
godzin rozpalenia, osiÈgniÚcia zadanej temperatury, abnastÚpnie wygaszenia kotïa. }
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