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Czasy kiedy instalacja grzewcza składała się 

z grubsza z kotła, systemu rur, grzejników oraz 

prostych zaworów pracujących w układzie 

grawitacyjnym należą do słusznie minionych 

i zapewne nie wrócą. Dzisiejszy system grzew-

czy to skomplikowany układ zaworów sterują-

cych, mieszających, rozdzielaczy, doskonałych 

elektronicznych pomp, systemu czujników, 

zabezpieczeń, mających skutecznie rozprowa-

dzić ciepło generowane przez zaawansowany 

kocioł c.o. Zdecydowanie warto te zazwyczaj 

drogie urządzenia zabezpieczyć! 

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom użytkowników oraz instalatorów, firma 

Elterm poszerzyła typoszereg o kolejne grupy 

produktów. Największe zainteresowanie budzą 

w obecnym sezonie grzewczym poniższe trzy 

kategorie.

ARMATURA ZABEZPIECZA JĄCA
I USPRAWNIA JĄCA PRACĘ

INSTALACJI GRZEWCZEJ

n   ELTERM Sp.j.
ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 93 05, www.elterm.pl, e-mail: biuro@elterm.pl

Zewnętrzne wężownice schładzające 
Strażnik (dostępne wersje ocieplone
i nieocieplone) 
l umożliwia zamontowanie kotłów na paliwo 

stałe w zamkniętych układach c.o., 

l skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła 

w przypadku awarii kotła (np. brak prądu), 

l bardzo wysoka jakość wykonania, 100% 

kontroli ciśnieniowej. 

Sprzęgła hydrauliczne SHE (dostępne wer-
sje ocieplone i nieocieplone, do tradycyj-
nych i kondensacyjnych źródeł ciepła) 
Firma Elterm jest także jednym z największych 

krajowych producentów sprzęgieł hydraulicz-

nych, do zalet których zaliczyć możemy: 

l uniknięcie konieczności regulacji układu 

dzięki niezakłóconym wzajemnym przepły-

wom pomp, 

l ograniczenie liczby reklamacji związanych 

z nieprecyzyjnie działającym lub zapowietrza-

jącym się układem, 

l do 30% dłuższa żywotność kotła dzięki 

wykorzystaniu odmulania oraz odpowietrzania 

układu, 

l oszczędności dzięki dużo szybszej reakcji 

automatyki kotła, 

l zadowolenie klienta z dokładnie działające-

go układu grzewczego – bezcenne! 

Sprzęgło-kolektory hydrauliczne SKE 
(dostępne wersje ocieplone do tradycyj-
nych i kondensacyjnych źródeł ciepła) 
l połączenie zalet sprzęgła hydraulicznego 

(patrz obok) oraz kolektora rozdzielającego,

l rozwiązanie dedykowane dla kompakto-

wych kotłowni,

l warianty dla kondensacyjnych źródeł ciepła 

wyposażone w kierownicę przepływu INOX,

l dostępne także modele pionowe.
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Wszystkie kotły naszej produkcji:

Elterm M.M.Kaszuba Sp.J.,  
ul. Przemysłowa 5, 86-200 Chełmno,  

biuro@elterm.pl, www.elterm.pl

mogą współpracować ze 
sterownikiem GSM lub Wi-Fi

charakteryzują się bardzo 
wysoką sprawnością

mogą pracować w układach
otwartych i zamkniętych

dziękujemy za 25 lat zaufania więcej na www.elterm.plmała firma - duże możliwości
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