
Artyku  promocyjny

9NOWOCZESNE INSTALACJE

Zewn trzne w ownice sch adzaj ce Stra nik 
(dost pne wersje ocieplone i nieocieplone)
l umo liwia zamontowanie kot ów na paliwo 
sta e w zamkni tych uk adach c.o.,
l skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciep a
w przypadku awarii kot a (np. brak pr du),
l bardzo wysoka jako  wykonania, 100% kon-
troli ci nieniowej. 

Sprz g a hydrauliczne SHE 
(dost pne wersje ocieplone i nieocieplone)
l unikni cie konieczno ci regulacji uk adu
dzi ki niezak óconym wzajemnym przep y-
wom pomp,
l ograniczenie liczby reklamacji zwi zanych 
z nieprecyzyjnie dzia aj cym lub zapowietrza-
j cym si  uk adem,
l do 30% d u sza ywotno  kot a dzi ki wy-
korzystaniu odmulania oraz odpowietrzania 
uk adu,
l oszcz dno ci dzi ki du o szybszej reakcji 
automatyki kot a,
l zadowolenie klienta z dok adnie dzia aj ce-
go uk adu grzewczego – bezcenne! 

Filtroodmulniki magnetyczne Dryl 
(dost pne wersje ocieplone i nieocieplone)
l wyj tkowo skuteczne odpowietrzanie dzi -
ki zastosowaniu kombinacji g stych filtrów 
siatkowych,
l du a powierzchnia siatki filtracyjnej zapo-
biegaj ca szybkiemu zamuleniu,
l zwi kszona si a przyci gania wewn trzne-
go stosu magnetycznego,
l atwa i szybka wymiana/czyszczenie siatki 
filtracyjnej i magnesów,
l znaczne obni enie korozji instalacji c.o.,
l wyd u enie ywotno ci i okresu bezawaryj-
nego dzia ania kluczowych, najbardziej wra -
liwych elementów instalacji c.o.
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Elterm – polski producent armatury zabezpieczaj cej 
i usprawniaj cej prac  instalacji grzewczej

Czasy kiedy instalacja grzewcza sk ada a si
z grubsza z kot a, systemu rur, grzejników oraz 
prostych zaworów pracuj cych w uk adzie gra-
witacyjnym nale  do s usznie minionych i za-
pewne nie wróc . Dzisiejszy system grzewczy 
to skomplikowany uk ad zaworów steruj cych, 

mieszaj cych, rozdzielaczy, doskona ych elek-
tronicznych pomp, systemu czujników, zabez-
piecze , maj cych skutecznie rozprowadzi  cie-
p o generowane przez zaawansowany kocio
c.o. Zdecydowanie warto te zazwyczaj drogie 
urz dzenia zabezpieczy !

Dlatego te , wychodz c naprzeciw oczekiwa-
niom u ytkowników oraz instalatorów, firma 
Elterm poszerzy a typoszereg o kolejne grupy 
produktów. Najwi ksze zainteresowanie bu-
dz  w obecnym sezonie grzewczym poni sze 
trzy kategorie.

Zach camy do zapoznania si  z pozosta ymi produktami: 
m.in. najbogatszym typoszeregiem kot ów elektrycznych.
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