
2008

132

TERMO-TECHile to kosztuje – propozycja firmyile to kosztuje – propozycja firmy

Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Firma Termo-Tech ze St porkowa wprowadzi a na rynek nowy 

kocio  c.o. EKO-COMPACT o mocy 22 kW. Pro du kowane 

w Spó ce Termo-Tech wyroby przechodz  kompleksowe ba-

dania we w asnym laboratorium oraz w Instytucie Chemicznej 

Przeróbki W gla w Zabrzu. Prowadzone badania s  na bez-

piecze stwo ekologiczne wyrobów oraz na zgodno  z PN-

EN 303-5. Wszystkie wyroby maj  znak bezpiecze stwa CE. 

Spó ka posiada System Zarz dzania Jako ci  zgodny z ISO 

9001-2000 przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance 

Polska. 

Automatyczne kot y z paleniskiem retortowym typ EKO-TECH,

s  urz dzeniami o konstrukcji stalowej. Proces spalania odby-

wa si  w palenisku retortowym a paliwo pobierane jest auto-

matycznie przez uk ad limakowy. Ilo  paliwa podawanego 

jest tylko taka jaka jest potrzebna dla zadanej temperatury. 

Pozwala to na wysokoefektywne palenie w kotle, co powoduje 

oszcz dno ci ekonomiczne. Dzi ki zainstalowaniu w kotle de-

flektora spalin, proces spalania jest bezdymny i ekologiczny. 

Kot y w zale no ci od potrzeb maj  kosz usytuowany z prawej 

lub lewej strony (przystosowane s  do samodzielnego prze-

o enia kosza z jednej na drug  stron ).

Zalety
szeroka gama modeli – od 7,5 kW do 200 kW

automatyczna praca sterowana procesorem – obs uga ko-

t a sprowadza si  do okresowego zasypu paliwa do zbior-

nika. Prac  kot a steruje elektroniczny procesor. Procesor 

ten steruje równie  pomp  c.o. i c.w.u.

mechaniczne doprowadzanie paliwa z zasobnika do 

paleniska – kocio  pracuje sam i pobiera tylko tyle w gla 

ile jest mu potrzebne na dany moment. Kot y s  tak skon-

struowane, e mog  mie  kosz z prawej lub lewej strony. 

Samemu mo na zamienia  umiejscowienie kosza bez utra-

ty gwarancji.

prosta i szybka obs uga – jeden cz owiek zajmuj cy si

dosypywaniem w gla do kosza raz na kilka dni. Kocio  sam 

si  odpopiela.

P.W.T.K. „TERMO-TECH” Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 1, 26-220 St porków

tel./faks 041 374 15 22

www.kotlyco.pl, www.termofire.com

Kot y c.o. 

ekonomiczna eksploatacja i wysoka sprawno  (> 86%) 

– paliwo jakim jest w giel jest obecnie najta szym paliwem 

na rynku. Wszystko wskazuje na to e tak b dzie równie

w najbli szym czasie. Sprawno  przekraczaj ca 86% dla 

tej klasy wyrobu jest prawdziwym osi gni ciem techniczno-

-konstruktorskim. Jest to jeden z najwi kszych atutów tego 

kot a. Latem, pracuj c tylko na podtrzymaniu, kocio  ogrze-

je ciep  wod  – tryb letni.

ekologia – czysto rodowiska – kocio  jaki proponuje-

my, spe nia najbardziej rygorystyczne za o enia ekologicz-

ne jakie istniej . Montuj c to urz dzenie nie musicie si  ba

kontroli ekologicznych. Dzi ki specjalnej konstrukcji i zasto-

sowaniu katalizatora spalin, proces spalania w EKO-TECHu 

jest praktycznie bezdymny. Spaliny jakie wydostaj  si  do 

komina s  bardzo suche i pozbawione zwi zków chemicz-

nych, co powoduje bezdymne palenie.

Zalety systemu elektronicz-

nego kot ów:

prosta i czytelna obs uga

sterowanie temperatur ,

czasem przerwy i poda-

wania

sterowanie pomp  c.o. oraz 

c.w.u.

regulacja szybko ci nadmu-

chu

regulacja pokojowa

funkcja letniego podtrzy-

mania

szereg zabezpiecze

Kocio  o mocy 10-22 kW – 6100 z  netto

CENA KOT ÓW C.O.

Kot y nagrodzoneKot y nagrodzone 

Z OTYM INSTALATOREM DLA NAJLEPSZYCHZ OTYM INSTALATOREM DLA NAJLEPSZYCH


