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gazowe kotły c.o. firmy termet

Firma termet chcąc po raz kolejny wyjść na-

przeciw wygórowanym oczekiwaniom klien-

tów, zwłaszcza pod względem ekonomicznej

i bezpiecznej eksploatacji, nowoczesnego wy-

glądu, jak i wysokich parametrów technicz-

no-użytkowych, zamierza w drugiej połowie

bieżącego roku wprowadzić nową generację

kotłów MINITERM oraz MINIMAX

z otwartą i zamkniętą komorą spalania. 

Urządzenia MINITERM to całkiem nowa li-

nia gazowych dwufunkcyjnych kotłów wiszą-

cych. Wyposażone zostały w ciche i przyjazne

środowisku palniki, dzięki którym osiągają

one niezwykle wysoką sprawność 93%, a tym

samym niskie zużycie gazu. 

Urządzenie ma nowoczesny, automatyczny,

elektroniczny układ regulacji mocy (płynna

modulacja za pomocą centralki elektronicznej

opartej na technologii mikroprocesorowej)

umożliwiający pracę kotła w zwiększonym za-

kresie 7-24 kW (do tej pory było 7-21 kW).

Zwiększenie mocy kotła do 24 kW podykto-

wane zostało koniecznością podniesienia

komfortu użytkowania w zakresie c.w.u.

Specjalny bitermiczny wymiennik ciepła,

o podwyższonej trwałości, wykonany jest

w całości z miedzi; jego eliptyczny prze-

krój przeciwdziała odkładaniu się kamie-

nia kotłowego. Dzięki takiemu rozwiąza-

niu użytkownik uzyskuje szybko żądaną

temperaturę w układzie ogrzewania jak

i wody użytkowej.

Urządzenia te sprawdzają się nawet w instala-

cji o bardzo niskim zapotrzebowaniu na moc,

ponieważ wyposażone są w automatyczny by-

pass – zapobiegający przegrzaniu się urządze-

nia np. w okresach przejścio-

wych.

Ponadto kocioł wyposażony

jest w kompletny (także wy-

magany unijnymi przepisa-

mi dotyczącymi ochrony

środowiska) szereg zabezpie-

czeń: przeciwwypływowe

gazu, przed zanikiem ciągu

kominowego, przed prze-

kroczeniem maksymalnej

temperatury wody grzew-

czej, przed przekroczeniem

górnej granicznej tempera-

tury wody grzewczej, przed

wzrostem ciśnienia I-ego i

II-go stopnia, przed nad-

miernym dogrzaniem wody,

przed spadkiem ciśnienia

wody, przed zamarzaniem,

przed zablokowaniem

pomp, przed brakiem lub zanikiem przepły-

wu wody grzewczej, przed wybuchowym za-

paleniem gazu.

Kotły MINITERM nadają się zarówno do

mieszkań etażowych około 150 m
2
, jak i dom-

ków szeregowych oraz jednorodzinnych o po-

wierzchni nawet do 250 m2. Są to urządzenia

o zwartej budowie (minimalne gabaryty), co

wyróżnia je znacznie spośród konkurencyj-

nych urządzeń tego typu. 

Obsługa kotła ułatwiona została przez nowej

generacji, niezwykle ergonomiczny  i czytelny

panel sterowania, wyposażony w ciekłokrysta-

liczny wyświetlacz z indykacją następujących

funkcji:

� stanów awarii kotła

� temperatury wody w systemie

c.w.u.

� temperatury wody w systemie c.o.

� ciśnienia w systemie c.o.

Elektroniczny panel wyróżnia

nowe wzornictwo. Dostęp do

niego możliwy jest po otwarciu

osłonki chroniącej go przed

nieautoryzowanymi użytkow-

nikami. Użytkownik ma wpływ

na temperaturę ciepłej wody

użytkowej oraz temperaturę

układu centralnego ogrzewania

za pomocą osobnych, ergono-

micznych pokręteł. Za pomocą

trzeciego pokrętła można wy-

bierać tryb pracy pomiędzy let-

nim a zimowym, co w istotny

sposób pozwala zmniejszyć zu-

życie gazu. 

O stanie pracy urządzenia oraz

ewentualnych kodach działa-

nia zabezpieczeń informuje ko-

lorowy duży wyświetlacz LCD.

Niezawodne źródło ciepłej wody

Urządzenie zostało zaprojektowa-

ne tak, aby dać użytkownikom jak

największy komfort wody użytko-

wej dbając jednocześnie o naj-

mniejsze zużycie gazu. Obieg hy-

drauliczny wyposażono w biter-

miczny wymiennik wykonany

z miedzi. Wymiennik ten wpłynął

dodatnio na czas rozpoczęcia pro-

dukcji ciepłej wody – praktycznie

w momencie otwarcia punktu po-

boru wody. Kotły MINITERM są

w stanie wytworzyć większą ilość

ciepłej wody  tj. ok. 13 l/min, co

w pełni zaspokaja potrzeby nawet

większego gospodarstwa domowe-

go. Nad komfortem ciepłej wody

użytkowej czuwa sonda NTC. Jej

zadaniem jest dokładny pomiar

temperatury wody i modulacja palnika, która

zapobiega spadkowi temperatur w momencie

użycia drugiego punktu poboru wody. 

Szersze możliwości montażu – zamknięta

komora spalania

Z troską o użytkowników, którzy nie mają do-

stępu do komina bądź istnieją ograniczone

możliwości jego wykorzystania, firma termet

stworzyła wersję kotła MINITERM z za-

mkniętą komorą spalania. Urządzenie to jest

również ciche podczas pracy, dzięki zastoso-

waniu specjalnego wentylatora o powiększo-

nych powierzchniach łopat, zasysającego na

zewnątrz spaliny z komory spalania. Rozwią-

zanie to oznacza wygodę, gdyż powietrze nie-

zbędne do pracy czerpane jest bezpośrednio

z zewnątrz i nie ma potrzeby zabezpieczenia

jego dopływu z pomieszczenia. Przykładowe

możliwości podłączenia przewodów spalino-

wych przedstawiono na rysunku.

Kocioł można zamontować w dowolnym

miejscu dzięki bardzo szerokiej gamie ele-

mentów, za pomocą których można zbudować

komin. W zależności od zapotrzebowania

można dobrać estetyczny, fabryczny zestaw

kominowy  wykonany ze stali szlachetnej.
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nowa RODZINA

GAZOWYCH kotłów c.o.

Kocioł MINITERM – wygoda, nowo-

czesny styl, bezpieczeństwo, 

a przede wszystkim oszczędności

z tytułu zużycia gazu

Przykładowe podłączenia kotłów firmy termet z zamkniętą komorą spalania do

przewodów spalinowych

Modernizacja_termet_fin.qxd  06-04-25  12:58  Page 233


