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Obecnie ogrzewanie gazowe jest jed-
nym z najcz ciej wykorzystywa-
nych, dlatego wybór odpowiedniego 

kot a to jedna z kluczowych decyzji. W odpo-
wiedzi na coraz wi ksze oczekiwania klien-
tów zarówno w kwestii niezawodno ci, 
oszcz dno ci czy te  bezpiecze stwa oferta 
firmy Termet zosta a wzbogacona o nowe ko-
t y kondensacyjne EcoCondens Gold Plus. 

S  to innowacyjne, niezawodne urz dzenia 
oferowane w zakresie mocy od 20 do 35 kW, 
zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej 
znajduj ce zastosowanie w instalacjach ogrze-
wania grzejnikowego, jak i pod ogowego oraz 
do przygotowania ciep ej wody u ytkowej. 
Kot y EcoCondens Gold Plus charakteryzuj
si  równie  wysok  sprawno ci  dzi ki inten-
sywnie zachodz cej kondensacji. Kot y w wer-
sji dwufunkcyjnej charakteryzuj  si  du  wy-
dajno ci  w zakresie przygotowania c.w.u.: 
12 l/min dla  wersji 20 kW, 13 l/min dla wersji 
25 kW oraz  19 l/min dla 35 kW.  

Dbaj c o naszych klientów zastosowali-
my w kot ach EcoCondens Gold Plus ulep-

szenia maj ce istotny wp yw na oszcz d-
no  energii, efektywno , jako  oraz przede 
wszystkim komfort u ytkowania. W no-
wej konstrukcji u yli my najnowszej gene-
racji wymiennika ciep a ze stali nierdzew-

nej z aluminiowymi drzwiami palnika, co 
daje mniejsze straty ciep a. Oprócz tego wy -
sza temperatura mieszanki sprawia, e pro-
ces spalania zachodzi z wi ksz  sprawno-
ci . Nowoczesny palnik BlueJet powoduje 

optymalne zu ycie gazu, oprócz tego czyste 
i precyzyjne spalanie. Dzi ki zastosowaniu 
wewn trznego mieszania nast puje znacz-
nie bardziej ekonomiczna praca kot a, a co za 
tym idzie urz dzenie jest bardzo przyjazne 
dla rodowiska naturalnego. Jego ogromn
zalet  jest niezwykle szeroki zakres modula-
cji mocy (zakres od 11 do 100%), co w po -
czeniu z ma ymi gabarytami jest idealnym 
rozwi zaniem dla ma ych przestrzeni. Kot y
EcoCondens Gold Plus przystosowane s  do 
wspó pracy zarówno z pompami ciep a po-
wietrze–woda (s u cymi do przygotowania 
c.w.u.), kolektorami s onecznymi, jak rów-
nie  z modu ami wielostrefowymi. Jest nie-
zwykle przyjazny nie tylko dla u ytkowni-
ka, ale równie  dzi ki atwemu i wygodnemu 
monta owi dla instalatora i serwisanta. Kot y
te posiadaj  nowoczesny panel sterowania 
z wy wietlaczem LCD oraz pe n  autodia-
gnostyk  i wy wietlaniem kodów b dów.

Modulacja pracy, wykorzystanie energo-
oszcz dnej pompy z regulacj  obrotów oraz 
izolacji d wi koch onnej wp ywa na bardzo 

cich  prac  urz dzenia. Zastosowane w ko-
t ach EcoCondens Gold Plus rozwi zania 
wp ywaj  na niewielki pobór mocy przez urz -
dzenie, co jest istotn  i wyró niaj c  cech .
Urz dzenia zosta y zaprojektowane z uwzgl d-
nieniem wszelkich norm, w szczególno ci 
w zakresie bezpiecze stwa oraz dyrektyw unij-
nych dot. efektywno ci i nale  do klasy ener-
getycznej A zarówno w zakresie centralnego 
ogrzewania, jak równie  przygotowania c.w.u. 

Zastosowanie  komponentów z najwy szej 
pó ki technicznej oraz wysoka jako  wyko-
nania  pozwoli y na obj cie urz dze  7-letnim 
okresem gwarancji.
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