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GDZIE SIÊ STOSUJE?
Do ogrzewania wody we wszystkich typach instalacji c.o. z zas-

tosowaniem wymuszonego obiegu czynnika grzewczego; mog¹

stanowiæ jedyne Ÿród³o ciep³a lub wspó³pracowaæ z kot³ami

gazowymi, olejowymi lub elektrycznymi; mog¹ równie¿ s³u¿yæ

do podgrzewania wody u¿ytkowej; zastosowanie automatyki

steruj¹cej prac¹ kominka zapewnia wybór Ÿród³a ciep³a, co bar-

dzo poprawia komfort u¿ytkowania.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
Termokominki CTM to urz¹dzenia ³¹cz¹ce w sobie funkcje komin-

ka oraz kot³a c.o. na paliwo sta³e; podstaw¹ tego rozwi¹zania jest

specjalnie skonstruowany p³aszcz wodny otaczaj¹cy komorê spala-

nia; Termokominek pozwala znacznie ograniczyæ koszty wy-

tworzenia ciep³a na potrzeby instalacji c.o., zmniejszaj¹c zu¿ycie

konwencjonalnych noœników energii; wysoka sprawnoœæ urz¹dzenia

oraz trzystopniowy system regulacji powietrza i spalin pozwala na

dopasowanie iloœci wytworzonego ciep³a do jego zapotrzebowania;

uk³ad przepustnic spalin i powietrza pozwala na u¿ytkowanie

Termokominka równie¿ w okresie letnim bez koniecznoœci

ogrzewania ca³ego domu.

CHARAKTERYSTYKA
Typy: œcienne, naro¿ne

Materia³: blacha stalowa niskowêglowa wy¿szej jakoœci o sym-

bolu DD11 (wzbogacona dodatkiem manganu i aluminium) – jej

sk³ad chemiczny i struktura zapewniaj¹ wysok¹ odpornoœæ ter-

miczn¹ oraz trwa³oœæ przy du¿ych ró¿nicach temperatur

Wykoñczenie powierzchni: lakier strukturalny na bazie

proszków epoksydowych o odpornoœci termicznej do 250°C

Drzwi i szyby: p³askie lub panoramiczne, szyba ze szk³a neoce-

ramicznego o odpornoœci termicznej do 950°C

Paliwo: drewno i wyroby drewnopochodne

Moc [kW]: 12-30

Pojemnoœæ p³aszcza wodnego [l]: 40-85

Powierzchnia ogrzewana [m2]: 70-450

Wyposa¿enie podstawowe: izolacja termiczna, czopuch spalinowy,

zabezpieczenie termiczne w wybranych modelach

Wyposa¿enie dodatkowe: zestaw Aria do automatycznego

doprowadzenia powietrza niezbêdnego do spalania, elektrycznie

zasilany ro¿en, miedziana wê¿ownica do zabezpieczenia urz¹dzenia

przed przegrzaniem lub wytwarzania ciep³ej wody u¿ytkowej

Orientacyjna cena [z³]: od 3800 (model TKP 12 elle) + 22% VAT

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska, W³ochy

Dystrybucja: poprzez sieæ dystrybutorów na terenie ca³ego kraju

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Zgodnoœci na podstawie

Raportu z Badañ Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej

upowa¿niaj¹ca do oznakowania wszystkich modeli

Termokominków znakiem CE

Us³ugi: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia tech-

niczne, doradztwo i pomoc w optymalnym doborze urz¹dzeñ

Pozosta³a oferta: zestawy akcesoriów pod³¹czeniowych: zestawy

pompowo-wymiennikowe jedno- i dwupompowe, zawory dwu-

i trzydrogowe z si³ownikiem, naczynia wzbiorcze systemu

otwartego z p³ywakiem, wymienniki p³ytowe lutowane, pompy

obiegowe, separatory powietrza, uk³ady awaryjnego zasilania

pomp obiegowych, termiczne zawory zabezpieczaj¹ce kot³y na

paliwo sta³e przed przegrzaniem

NOWOŒÆ:
n Zasobniki Energii CTM do akumulacji ciep³a na potrzeby

c.o. i produkcji c.w.u. o pojemnoœci 380, 500 i 600 l

n Termokominki elle i effe z szyb¹ p³ask¹ i panoramiczn¹ o mocy

nominalnej 12 oraz 30 kW; wyposa¿one w ¿eliwny zespó³ fron-

towy z pow³ok¹ fakturaln¹, w sk³ad ka¿dego zestawu wchodzi

kompletna izolacja termiczna; w modelach AC wyposa¿enie pod-

stawowe stanowi uk³ad zabezpieczaj¹cy z wê¿ownic¹ sch³adzaj¹c¹

i zabezpieczeniem termicznym STS 20; opcjonalnie zestaw do

automatycznego doprowadzenia powietrza niezbêdnego do spala-

nia, którego zastosowanie umo¿liwia optymalizacjê procesu pale-

nia w Termokominku

CTM PPOLONIA SSp. zz oo.o.

ul. Kopernika 32, 95-015 G³owno

tel. 042 291 16 00, faks 042 291 16 04

www.ctmpolonia.pl, e-mail: ctm@ctmpolonia.pl

OGRZEWANIE –– KKOMINY, KKOMINKI

Termokominki

CTM
P R E Z E N T A C J A

Termokominek EELLE zz sszyb¹ pp³ask¹ Termokominek EELLE zz sszyb¹ ppanoramiczn¹
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