
Artyku  promocyjny

Do g ównych zmian nale a o zastosowanie 
izolacji d wi koch onnej, która w znacz-
nym stopniu ograniczy a poziom ha asu. 
Moc akustyczna w tych urz dzeniach mie ci 
si  w normach dyktowanych przez zaostrzo-
ne dyrektywy unijne i wynosi od 55 dB do 
56 dB.  Na zminimalizowanie g o no ci pracy 
urz dzenia wp yw mia y równie  konstruk-
cja i zmiana u o enia wentylatora. 

Urz dzenia posiadaj  innowacyjny pal-
nik typu BLUEJET, dzi ki czemu rozszerzo-
ne zosta y mo liwo ci zastosowania tych 
urz dze  – doskonale nadaj  si  do ogrze-
wanie niewielkich mieszka  i innych po-
mieszcze  o ma ej powierzchni u ytkowej. 
Wprowadzenie palników BLUEJET znacznie 
poprawi o parametry pracy urz dzenia, bar-
dzo korzystnie wp ywaj c na zakres modu-
lacji pracy kot a, której przedzia  wynosi od 
11% do 100%. Zapewni o to jeszcze  wy sz
efektywno  wykorzystania mocy, poniewa
urz dzenia przy obci eniu cz ciowym zu-
ywaj  wy cznie tak  ilo  energii, jaka jest 

akurat niezb dna. Przynosi to wymierne ko-
rzy ci ekonomiczne, poniewa  u ytkownik 

p aci wy cznie za energi  faktycznie wyko-
rzystan  do ogrzewania. 

Moc cieplna przy temp. 50/30°C w wer-
sjach jednofunkcyjnych i dwufunkcyj-
nych kszta tuje si  nast puj co: 3–21 kW 
dla kot a Ecocondens Crystal II 20; 3–27 dla 
Ecocondens Crystal II 25 i 4,5–36,9 dla ko-
t a Ecocondens Crystal II 35. 

Równie  w wersji jednofunkcyjnej zmo-
dernizowanych kot ów z rodziny Ecocondens 
Crystal II wbudowany zosta  zawór trójdro -
ny. Dzi ki temu nabywca pod czaj c do kot a
zasobnik wody u ytkowej nie b dzie musia
troszczy  si  o zamontowanie wyposa enia 
dodatkowego umo liwiaj cego wspó prac
obu urz dze .

Wa nym atutem kot ów kondensacyjnych 
z grupy Ecocondens Crystal II jest nowo-
czesny panel sterowania z wy wietlaczem 
LCD oraz zintegrowanym systemem autodia-
gnostyki z mo liwo ci  ustawiania parame-
trów serwisowych przez laptopa, jak równie
z funkcj  odczytu historii b dów na wy wie-
tlaczu. Zastosowany system steruj cy umo -
liwia pod czenie regulatora Open-Therm. 

Kot y Ecocondens Crystal II spe niaj  wy-
mogi konstrukcyjne dyrektywy ErP na rok 
2015. Sezonowa efektywno  energetycz-
na ogrzewania pomieszcze  osi ga: 90,07% 
dla wersji 20 kW,  90,06% dla wersji 25 kW 
oraz 91,69%  dla 35 kW. Natomiast efektyw-
no  energetyczna podgrzewania wody wy-
nosi odpowiednio 80,4%, 81,04% oraz 81,5%. 
Osi gane warto ci zarówno dot. c.o., jak rów-
nie  c.w.u. pozwalaj  na zakwalifikowanie 
urz dze  do klasy energetycznej A. 

Kot y Ecocondens Crystal II mog  wspó -
pracowa  z pompami ciep a powietrze/
woda wspomagaj c grzanie wody u ytko-
wej. Mo liwe jest to dzi ki po czeniu ko-
t a z w ownic  znajduj c  si  w zasobniku 
pompy ciep a. Ma to zastosowanie wówczas, 
kiedy wydajno  pompy ciep a spada przy 
niskich temperaturach powietrza. Podobnie 
dzieje si  w przypadku wspó pracy kot a
kondensacyjnego z kolektorami s oneczny-
mi. Kiedy nas onecznienie spada, do pod-
grzewania wody w zasobniku wykorzystuje 
si  prac  kot a, dzi ki temu kompletny, eko-
logiczny system do przygotowania ciep ej 
wody u ytkowej sprawdza si  przez ca y rok. 

Kot y kondensacyjne Ecocondens Crystal II 
dzi ki wspó pracy z modu ami wielostrefo-
wymi do systemów grzewczych mog  by  za-
stosowane w instalacjach, w których przewi-
dziano kilka obiegów grzewczych o ró nych 
wymaganych temperaturach zasilania.

Dbaj c o zadowolenie klientów i wykorzystuj c innowacyjne rozwi zania technologiczne 
firma Termet wprowadzi a na rynek gazowe kot y kondensacyjne Ecocondens Crystal II. 
Urz dzenie jest zmodernizowan  wersj  kot a Ecocondens Crystal, w którym ulepszo-
na konstrukcja pozwoli a na osi gni cie optymalnych parametrów pracy, przy bardzo 
niskim poziomie mocy akustycznej oraz niskiej emisji zanieczyszcze .
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