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ile to kosztuje – propozycja firmy

CTM P OLONIA

Termokominki CTM
Charakterystyka ogólna
Termokominki CTM stosuje siê do ogrzewania wody we
wszystkich typach instalacji c.o. z zastosowaniem 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
bardzo poprawia komfort u¿ytkowania.
Termokominki CTM
to
urz¹dzenia
³¹cz¹ce w sobie
funkcje kominka
oraz kot³a c.o. na
paliwo sta³e; podstaw¹ tego rozwi¹zania jest specjalnie skonstruowany
p³aszcz wodny otaczaj¹cy
komorê
spalania; Termokominek
pozwala
znacznie ograniczyæ koszty wytworzenia 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.

Opis techniczny
Termokominek ELLE
z szyb¹ p³a sk¹

Termokominek ELLE
z szyb¹ paronamiczn¹

Typy: œcienne, naro¿ne
Materia³: blacha stalowa niskowêglowa
wy¿szej jakoœci o symbolu DD11 (wzbogacona dodatkiem manganu i aluminium) –
jej sk³ad chemiczny i struktura zapewniaj¹
wysok¹ odpornoœæ termiczn¹ 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 neoceramicznego 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

NOWOŒÆ
Zasobniki Energii
CTM do akumulacji
ciep³a na potrzeby
c.o. i produkcji
c.w.u. o pojemnoœci
300, 380, 500, 600
i 1000 l
z Termokominki elle
i effe z szyb¹ p³ask¹ i panoramiczn¹ o mocy nominalnej
12 oraz 30 kW; wyposa¿one w ¿eliwny zespó³ frontowy
z pow³ok¹ fakturaln¹, w sk³ad ka¿dego zestawu wchodzi
kompletna izolacja termiczna; w modelach AC wyposa¿enie podstawowe stanowi uk³ad zabezpieczaj¹cy z wê¿ownic¹ sch³adzaj¹c¹ i zabezpieczeniem termicznym STS 20;
opcjonalnie zestaw do automatycznego doprowadzenia
powietrza niezbêdnego do spalania, którego zastosowanie umo¿liwia optymalizacjê procesu palenia w Termokominku
z

Cena kominka CTM
Termokominek TKP12 elk
Termokominek TKP12 elle

od 3800 z³ netto
od 4300 z³

CTM POLONIA Sp. z o.o.
ul. Kopernika 32, 95-015 G³owno
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