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ARTYKU  PROMOCYJNY METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA

Kot y METAL-FACH TG produkowane s
w 3 kategoriach: 

KOT Y Z 5 KLASA i ECO DESIGN – kot y
automatyczne spalaj ce pellet lub ekogro-
szek. Bior  udzia  w programach samorz -
dowych z dofinansowaniem na zakup takie-
go urz dzenia. 

KOT Y AUTOMATYCZNE – kot y z po-
dajnikiem spalaj ce pellet, ekogroszek 
w palniku. Zastosowanie dodatkowego 
rusztu umo liwia spalanie drewna i w gla. 

KOT Y ZASYPOWE – kot y, do których 
paliwo jest zasypywane w sposób r czny. 
Spalaj  opa  sortymentu drewno i w giel. 

Do wi kszo ci urz dze  wyst puje mo -
liwo  pod czenia akcesorii dodatkowych, 
dzi ki którym praca kot a staje si  przyjem-
niejsza i bardziej komfortowa, reguluj ca 
chocia by zej cia do kot owni. W ród akce-
soriów dodatkowych znajduj  si :

SONDA LAMBDA – stosowana w celu 
zmniejszenia kosztów eksploatacji zwi za-
nych z zu yciem paliwa, polepszeniu pro-
cesu spalania oraz ograniczenia emisji tlen-
ku w gla do atmosfery. Czujnik wbudowany 
w czopuch kot a, reguluj cy zawarto  tle-

nu w spalinach wytwarzanych podczas 
spalania. 

MODU  INTERNETOWY ecoNET – mo-
du  komunikacyjny umo liwiaj cy ser-
wis oraz obs ug  i zarz dzanie prac  kot a
za pomoc  komputera, tabletu lub komórki 
przez intuicyjn  stron  internetow  www.
econet24.com. Dzi ki wbudowanemu w mo-
dule ecoNET serwerowi WWW, mo liwe 
jest zdalne zarz dzanie prac  kot a w sieci 
lokalnej bez dost pu do internetu.

TERMOSTAT POKOJOWY PLATINUM 
TOUCH – urz dzenie, dzi ki które mu u yt-
kownik zyskuje:

funkcj  programowalnego termostatu po-
kojowego,

w prosty intuicyjny sposób sterowanie 
temperatur  w pomieszczeniach,

wy wietlanie wszystkie parametrów ste-
rownika kot a z panelem dotykowym lub 
pe ni rol  zdalnego ekranu,

na g ównym ekranie wy wietlanie pozio-
mu paliwa aktualizowanego na bie co.

MODU  PLATINUM B – uzupe nia za-
kres funkcji realizowanych przez sterowni-
ki. Jest to modu  wykonawczy umo liwiaj -
cy pod czenie dwóch obiegów mieszacza 
(si ownik + pompa + termostat) oraz pod -
czenie dodatkowej pompy cyrkulacyjnej.

Automatyczna zapalarka do ekogroszku 
czy pelletu wyró nia przedsi biorstwo na 
tle innych. Dzi ki temu rozwi zaniu Klient 
nie musi u ywa  zewn trznego p omie-
nia, a nawet nie musi udawa  si  do kot ow-
ni aby rozpali  opa  w palniku. Funkcja ze-
gara RTC daje mo liwo  zaprogramowania 
godzin rozpalenia, osi gni cia zadanej tem-
peratury, a nast pnie wygaszenia kot a. 

Tanie i czyste ogrzewanie z kot ami METAL-FACH Technika Grzewcza

METAL-FACH Technika Grzewcza 
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokó ka

tel. 85 711 94 54
e-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl  

www.metalfachtg.com.pl

METAL-FACH Technika Grzewcza to 
polskie przedsi biorstwo produkuj ce 
kot y c.o. na paliwa sta e od 28 lat. 
Urz dzenia METAL-FACH Technika 
Grzewcza s  liderem na rynku w ród 
kot ów c.o. z automatyczn  zapalark
do ekogroszku w palniku eliwnym 
(opatentowany system rozpalania w -
gla). Kot y przeznaczone s  do sys-
temów wodnych centralnego ogrze-
wania w domach jednorodzinnych, 
budynkach u yteczno ci publicznej 
(biurowce, hale, magazyny, itp.). 
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