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Ze wzgl du na du e problemy z za-
nieczyszczeniem powietrza ogrze-
wanie gazowe sta o si  obecnie 

jednym z najcz ciej wykorzystywanych 
rozwi za , dlatego wybór odpowiednie-
go kot a to bardzo istotna decyzja. W od-
powiedzi na coraz wi ksze oczekiwania 
klientów zarówno w kwestii niezawod-
no ci, oszcz dno ci czy te  bezpiecze -
stwa oferta firmy Termet zosta a wzbo-
gacona o nowe kot y kondensacyjne 
ECOCONDENS GOLD PLUS. Niezwyk e
cechy produktów oraz ich wysoka jako
zosta y docenione przez komisj  eksper-
tów, co poskutkowa o przyznaniem bardzo 
wa nego w bran y wyró nienia – Z otego 
Medalu – Mi dzynarodowych Targów 
Pozna skich Instalacje 2016. 

ECOCONDENS GOLD PLUS to innowa-
cyjne, niezawodne urz dzenie oferowane 
w kilku wariantach mocy: 20, 25 i 35 kW 
– zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunk-
cyjnej znajduj ce zastosowanie w instala-
cjach ogrzewania grzejnikowego, jak i pod-
ogowego oraz do przygotowania ciep ej

wody u ytkowej. Kot y te charakteryzuj
si  równie  wysok  sprawno ci  dzi ki in-
tensywnie zachodz cej kondensacji. 

Dbaj c o zadowolenie naszych klientów 
zastosowali my w kot ach ECOCONDENS 
GOLD PLUS ulepszenia maj ce istotny 
wp yw na oszcz dno  energii, efektyw-
no , jako , a przede wszystkim na kom-
fort u ytkowania. W nowej konstrukcji u y-
li my najnowszej generacji wymiennika 
ciep a ze stali nierdzewnej z aluminiowy-
mi drzwiami palnika, co daje mniejsze stra-
ty ciep a i podnosi sprawno . Nowoczesny 
palnik BlueJet powoduje natomiast opty-
malne zu ycie gazu oraz  czyste i precy-
zyjne spalanie, dzi ki czemu urz dzenia s
bardzo przyjazne dla otaczaj cego nas ro-
dowiska. Ich ogromn  zalet  jest niezwy-
kle szeroki zakres modulacji mocy (zakres 

od 11 do 100%) dlatego te  stanowi  ideal-
ne rozwi zanie równie  do ogrzewania ma-
ych powierzchni. Kot y ECOCONDENS 

GOLD PLUS przystosowane s  do wspó pra-
cy zarówno z pompami ciep a powietrze-
-woda (s u cymi do przygotowania c.w.u.), 
kolektorami s onecznymi, jak równie  z mo-
du ami wielostrefowymi do systemów 
grzewczych. Kot y s  niezwykle przyja-
zne nie tylko dla u ytkownika, ale równie
dzi ki atwemu i wygodnemu monta o-
wi dla instalatora i serwisanta. Urz dzenia 
te posiadaj  nowoczesny panel sterowania 
z wy wietlaczem LCD oraz pe n  autodia-
gnostyk  i wy wietlaniem kodów b dów.

Modulacja pracy oraz wykorzystanie 
energooszcz dnej pompy z regulacj  ob-
rotów wp ywaj  na bardzo p ynn  prac
urz dzenia, natomiast dodatkowa izolacja 
d wi koch onna na ciche funkcjonowa-
nie. Zastosowane w kot ach ECOCONDENS 
GOLD PLUS rozwi zania zapewniaj  nie-
wielki pobór mocy przez urz dzenia, co jest 
istotn  i wyró niaj c  cech . Urz dzenia 
zosta y zaprojektowane z uwzgl dnieniem 
wszelkich norm w szczególno ci w zakre-
sie bezpiecze stwa oraz dyrektyw unijnych 
dot. efektywno ci i nale  do klasy energe-
tycznej A zarówno w zakresie centralnego 
ogrzewania, jak równie  przygotowania cie-
p ej wody u ytkowej. 
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