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PREZENTACJA

Kocioł ten spełnia wymagania wszyst-

kich użytkowników. Dzięki dwóm wy-

miennikom ciepła – głównemu miedzia-

nemu i drugiemu typu woda-woda ze

stali szlachetnej, kocioł ten nadaje się

do każdej instalacji grzewczej (grzejni-

kowa, podłogowa) oraz jest w stanie za-

spokoić zapotrzebowanie na wodę użyt-

kową nawet kilku punktów jej poboru –

12,4 litra na minutę. Nad komfortem

ciepłej wody użytkowej czuwa sonda

NTC. Jej zadaniem jest dokładny po-

miar temperatury wody i modulacja pal-

nika, która zapobiega spadkowi tempe-

ratur w momencie użycia drugiego

punktu poboru wody.

MiniMax należy do najważniejszego

segmentu gazowych urządzeń grzew-

czych – kotłów, którymi można ogrze-

wać mieszkania, domy szeregowe i wol-

no stojące oraz inne pomieszczenia

o łącznej powierzchni do 230 m2.

Kocioł dostępny jest w szerokim prze-

dziale mocy 7-24 kW oraz w wersji za-

równo z otwartą (MiniMax) jak i za-

mkniętą komorą spalania (MiniMax

turbo).

Urządzenie jest odpowiedzią na coraz

wyższe wymagania techniczne stawiane

kotłom jak i na coraz wyższe wymagania

estetyczne klientów indywidualnych.

Estetyczny wygląd sprawia, iż MiniMax

wkomponowuje się w każde nawet naj-

bardziej nowoczesne wnętrze.

Gabaryty MiniMaxa umożliwiają łatwą

i szybką obsługę serwisową. Kocioł

w swej klasie należy do jednych z mniej-

szych i lżejszych (31 kg) urządzeń. Jego

wymiary pozostają takie sa-

me bez względu na moc –

(wysokość x szerokość x głę-

bokość) 750 x 420 x 330 mm.

Ponadto kocioł należy do

najbezpieczniejszych tego ty-

pu urządzeń na rynku i wy-

posażony jest (także wymaga-

nych unijnymi przepisami

dotyczącymi ochrony środo-

wiska) w kompletny szereg

zabezpieczeń m.in.: przeciw

wypływowi gazu, przed zani-

kiem ciągu kominowego,

przed przekroczeniem mak-

symalnej temperatury wody

grzewczej, przed przekrocze-

niem górnej granicznej tem-

peratury wody grzewczej,

przed wzrostem ciśnienia

pierwszego i drugiego stop-

nia, przed nadmiernym do-

grzaniem wody, przed spad-

kiem ciśnienia wody, przed

zamarzaniem, przed zabloko-

waniem pomp, przed brakiem lub zani-

kiem przepływu wody grzewczej, przed

wybuchowym zapaleniem gazu.

Kotły MiniMax są bardzo proste w ob-

słudze dzięki niezwykle przejrzystemu

panelowi sterowania, który otrzymał

nowy design. Dostęp do niego możliwy

jest po otwarciu osłonki chroniącej go

przed nieautoryzowanymi użytkownika-

mi. Użytkownik ma wpływ na tempera-

turę ciepłej wody użytkowej oraz tempe-

raturę układu centralnego ogrzewania

za pomocą osobnych, ergonomicznych

pokręteł. Za pomocą trzeciego można

wybierać tryb pracy pomiędzy letnim

a zimowym, co w istotny sposób pozwa-

la zmniejszyć zużycie gazu. O stanie

pracy urządzenia oraz ewentualnych ko-

dach działania zabezpieczeń informuje

kolorowy duży wyświetlacz LCD.
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Nowoczesne 

kotły gazowe TERMET
Termet należy do czołowych 

producentów  gazowych kotłów 

centralnego ogrzewania 

w Polsce. Nowy kocioł MiniMax

został opracowany z myślą 

o komforcie c.o. oraz 

pozyskiwaniu dużej 

ilości ciepłej wody użytkowej.
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