
Artykuł promocyjny

Nowa rodzina kotłów kondensacyjnych 
ECOCONDENS SOLID – 20, 25, 35 z zasob-
nikiem 107 l stanowi dla użytkowników alter-
natywę w stosunku do mniejszego wiszącego 
kotła tej samej grupy – kotła ECOCONDENS 
INTEGRA – 20, 25. Oba kotły przeznaczone 
są głównie do domków jednorodzinnych, po-
nieważ gwarantują błyskawiczną dostępność 
ciepłej wody użytkowej w punktach czerpa-
nia wody oddalonych w znacznym stopniu 
od urządzenia. 

Ich główną zaletą jest to, że nie wymaga-
ją dodatkowej przestrzeni do magazynowa-
nia ciepłej wody, ponieważ wszystkie pod-
zespoły umieszczone są w jednej obudowie, 
a ich dopracowany wygląd sprawia, że kotło-
wania staje się przyjazna dla oka. 

Stojące kotły EOCONDENS SOLID dedyko-
wane są gównie użytkownikom zużywającym 
znaczne ilości ciepłej wody. Bufor o dużej po-
jemności – 107 l gwarantuje wysoki komfort 
ciepłej wody nawet w przypadku bardzo licz-
nej rodziny. Taka objętość zasobnika pozwa-
la na uniknięcie sytuacji, w której np. biorąc 
prysznic, doznamy niemiłego rozczarowania 
w postaci zimnego strumienia, jak również 

umożliwia jednoczesne bezproblemowe ko-
rzystanie z wody w wielu punktach w domu 
(np. wanna, prysznic, kuchnia).

Należy pamiętać, że w przypadku kotłów 
z wbudowanym zasobnikiem moc maksymalna 
urządzenia może być stosunkowo mała, gdyż 
ciepło magazynowane jest w zasobniku, a co 
się z tym wiąże proporcjonalnie niska będzie 
też moc minimalna. Dzięki temu moc maksy-
malna bardziej elastycznie dopasowuje się do 
zapotrzebowania na energię po stronie central-
nego ogrzewania i tym samym podnosi spraw-
ność całego układu grzewczego. 

Kotły kondensacyjne z wbudowanym za-
sobnikiem 107 l dostępne są w trzech wa-
riantach: o mocy 2,5–21 kW, 2,9–27 kW oraz 
4,0–36,9 kW (temp. 50/30°C), a tak niezwykle 
szeroki zakres modulacji mocy zapewnia no-
wej generacji palnik BLUEJET, stosowany w ca-
łej serii kotłów ECOCONDENS. Istotne jest tu-
taj obniżenie mocy minimalnej, dzięki czemu 
liczba zapłonów jest zdecydowanie niższa, 
urządzenie działa płynniej, a co za tym idzie 
pozostałe podzespoły kotła są mniej obciąża-
ne. Perforowana struktura palnika przedłuża 
jego żywotność – powierzchnia zdecydowanie 

mniej się nagrzewa. Natomiast trójwymiarowa 
powierzchnia ułatwia wykrywanie płomienia 
oraz jego utrzymanie przy uruchamianiu ko-
tła nawet w trudnych warunkach (przy bar-
dzo niskich temperaturach i nisko kalorycz-
nym gazie). Taka stabilność płomienia pozwala 
na znaczne ograniczenie emisji tlenków wę-
gla i tlenków azotu.

Do ważniejszych zalet tych urządzeń nale-
ży wbudowany osprzęt do c.w.u. – zawór bez-
pieczeństwa oraz zawór zwrotny, wysoki sto-
pień ochrony przeciwporażeniowej IP-44 oraz 
kompletny system zabezpieczeń. Wentylator 
zastosowany w tych urządzeniach posiada 
płynną regulację obrotów i sterowany jest elek-
tronicznie. Pompa c.o. z automatycznym od-
powietrznikiem dostępna jest również w wer-
sji energooszczędnej PWM. Na wyposażeniu 
kotła znajduje się naczynie kompensacyjne 
do obiegu centralnego ogrzewania oraz cie-
płej wody użytkowej. 

Komfort obsługi kotła zapewnia nowoczesny 
panel sterowania z wyświetlaczem LCD i graficz-
ną sygnalizacją stanów pracy. Urządzenie po-
siada wbudowany system autodiagnostyki oraz 
informowania o zakłóceniach w pracy kotła.

Stojący kocioł – ECOCONDENS SOLID, a wcześniej wiszący
– ECOCONDENS INTEGRA uzupełniły ofertę firmy Termet w za-
kresie gazowych kotłów kondensacyjnych z wbudowanym zasobni-
kiem. Takie rozwiązania stanowią kompletną jednostkę grzewczą 
zapewniającą komfortowe i oszczędne użytkowanie w systemie 
centralnego ogrzewania oraz systemie ciepłej wody użytkowej.

Kompletne systemy grzewcze firmy Termet
w jednej obudowie – Ecocondens Solid i Ecocondens Integra
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