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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Typoszereg Futura Econo zalecany jest dla u ytkowników 

wymagaj cych optymalnego komfortu u ytkowania kot a. Kocio

zawiera bowiem uk ad automatycznego podawania paliwa oraz 

elektroniczny sterownik temperatury i pomp c.o. Zaawansowana 

budowa wymiennika zawieraj ca 3 ci gi spalania, palenisko retortowe, 

zapewniaj  nisk  emisj  zanieczyszcze  i sprawno  urz dzenia 

si gaj c  86%. Komfort u ytkowania podnosi koszt zasypowy o 

zwi kszonej pojemno ci (uzupe nianie 

paliwa od 2  do 4 dni). Po zamontowa-

niu rusztu eliwnego w kotle mo liwe jest 

zast pcze spalanie drewna i w gla kamien-

nego. Oferowany w opcji uk ad sterowania 

kaskadowego pozwala na jednoczesne 

sterowanie prac  nawet 10 kot ów. Kocio

posiada atest na znak bezpiecze stwa 

ekologicznego wydany przez Instytut 

Chemicznej Przeróbki W gla w Zabrzu.

Zalety kot aZalety kot a
Konstrukcja kot a zosta a opracowana na podstawie wieloletnich 

bada  z my l  o wysokim komforcie cieplnym, eksploatacyjnym 

oraz z dba o ci  o ekologi .

Kocio  ma budow  trzyci gow  w postaci pionowego i poziomych 

kana ów konwekcyjnych, stanowi cych powierzchni  wymiany 

ciep a.

Komora spalania wy o ona jest cz ciowo szamotem, który s u y

jako katalizator procesu spalania. Kocio  wyposa ony jest od  frontu 

w drzwiczki do komory za adunkowej, drzwiczki wyczystne kana ów 

konwekcyjnych oraz drzwiczki popielnika.

Korpus kot a wykonany jest z atestowanych stali i spawany w  os onie 

argonu.

Futura Econo wyposa ony jest w palnik retortowy z podajnikiem 

limakowym oraz kosz zasypowy (przy usytuowaniu kot a nale y

wzi  pod uwag  dost p do ruby podajnika).

Modele do 50 kW wyposa one s  w ruszt eliwny do spalania 

drewna.

Sterownik kot a obs uguje prac  podajnika i wentylatora i 

zapewnia obs ug  pompy c.o. oraz pompy do  adowania 

zasobnika. W wersji podstawowej jest tak e wyj cie na ter-

mostat pokojowy. Termostat pokojowy zapewnia komfort 

sterowania prac  kot a.

Sterowanie kot a Futura Econo - steruje prac  pompy   

 c.o., prac  podajnika, prac  wentylatora.

Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Kolektory s oneczne to nowoczesny, ekologiczny sposób 

pozyskiwania energii. Urz dzenia te s u  do podgrze-
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Kocio  Futura Econo Kolektory s oneczne

SELLECTIVA
wania c.w.u. przy wykorzystaniu skumulowanej energii 

s onecznej. Wytworzone w kolektorach s onecznych 

ciep o przenoszone jest do zbiornika wody u ytkowej, 

w którym zostaje zakumulowane. Do efektywnej pracy 

systemu przyczynia si  pompa obiegowa oraz podgrze-

wacz wody. 

Zalety
 Absorber – g ówny element kolektora wykonany jest z 

dobrze przewodz cych ciep o miedzianych rur pokry-

tych lamelowym, niklowym p aszczem z 95% absorbcj  pro-

mieniowania. 

 Wysok  sprawno  urz dzenia zapewnia pow oka selek-

tywna, która bardzo dobrze absorbuje ciep o ograniczaj c

jego emisj . Pojedyncza tafla 4 mm szk a pryzmatyczne-

go o poch anialno ci promieniowania 91% przyczynia si

do  maksymalizacji wydajno ci.

 Izolacja termiczna sk adaj ca si  z 50 mm warstwy we ny 

mineralnej zako czonej folia 

aluminiow  oraz solidna aluminio-

wa obudowa powoduj  zmniejsze-

nie strat ciep a.

W ofercie równie  pakiety solarne:

2 PACK

• 2 kolektory s oneczne w obudowie 

aluminiowej, szk o pryzmatyczne o 

wysokiej poch anialno ci – produ-

cent Grupa Baxi

• sterowanie ró nicowe termostatyczne Solarcomp z 4 czujni-

kami

• zasobnik c.w.u. biwalentny z 2 w ownicami spiralnymi, ema-

liowany w obudowie skay z izolacj  termiczn  - pojemno

200 l

• grupa pompowa Oventrop na pompie Grundfoss

• opcjonalnie uchwyty do monta u kolektorów

 cena netto 5 985 z  netto

W ofercie równie  3, 4, 5 PACK.


