
Firma Galmet to najwiêkszy na rynku pol-

skim producent ogrzewaczy wody. W boga-

tej ofercie firmy znajduj¹ siê 

m.in. elektryczne ogrzewacze wody pojem-

noœciowe i przep³ywowe, wymienniki z wê-

¿ownic¹ c.o. poziome i pionowe, wymienni-

ki z dwoma wê¿ownicami do kolektorów

s³onecznych i pomp ciep³a, kombinowane

zbiorniki akumulacji ciep³a, zbiorniki bu-

forowe. Id¹c za potrzebami klientów i tren-

dami na rynku firma stale poszukuje no-

wych rozwi¹zañ, wprowadza do swojej ofer-

ty asortymentowej nowe produkty wykra-

czaj¹c poza podstawowy profil produkcji ja-

kim s¹ ogrzewacze wody.

W ubieg³ym roku w ofercie firmy poja-

wi³y siê ekologiczne niskotemperaturo-

we kot³y centralnego ogrzewania. Ko-

cio³ o nazwie EKO-GT KWP o mocy

znamionowej 25 kW lub 30 kW oferowa-

ny jest w wersji z zasobnikiem paliwa

wyposa¿onym w automatyczny podajnik

œlimakowy. Zasobnik zabezpiecza zapo-

trzebowanie paliwa na okres kilku dni

i mo¿e byæ usytuowany z prawej lub z le-

wej strony kot³a. Podstawowym paliwem

kot³a EKO-GT KWP jest wêgiel ka-

mienny sortymentu groszek II o uziar-

nieniu 8-25 mm, paliwem zastêpczym

mo¿e byæ wêgiel kamienny groszek

o uziarnieniu 8-31,5 mm i 16-31,5 mm.

Palnik retortowy umo¿liwia niemal¿e

bezobs³ugow¹ eksploatacjê kot³a – jego

obs³uga ogranicza siê do uzupe³niania co

kilka dni paliwa w zasobniku i okreso-

wego usuwania popio³u z popielnika.

W sytuacjach awaryjnych (brak pr¹du,

brak odpowiedniego paliwa itd.) po zde-

montowaniu deflektora i zamontowaniu

rusztu ¿eliwnego istnieje mo¿liwoœæ

okresowego spalania metod¹ tradycyjn¹.

Kocio³ wyposa¿ony jest w ³atwy w obs³u-

dze, wyposa¿ony w przyjazne menu mi-

kroprocesorowy uk³ad steruj¹cy zapew-

niaj¹cy ekonomiczn¹ pracê kot³a – mini-

malizacja zu¿ycia opa³u umo¿liwia

znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewa-

nia. Regulator steruje prac¹ kot³a w cy-

klu tygodniowym z priorytetem grzania

ciep³ej wody u¿ytkowej, ma funkcje pozwa-

laj¹ce sterowaæ prac¹ trzech pomp: c.o.,

c.w.u., oraz recyrkulacyjnej, wyposa¿ony

jest w zewnêtrzny czujnik pogodowy.

Od niedawna Galmet proponuje równie¿

swoim klientom uk³ady wykorzystuj¹ce

alternatywne Ÿród³a energii. Firma od

d³u¿szego czasu ma w swojej ofercie wy-

mienniki stosowane w systemach solar-

nych oraz uk³adach pomp ciep³a, teraz

posz³a o krok dalej i wzbogaci³a swoj¹

ofertê o kompletne systemy solarne oraz

o pompy ciep³a. 
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PREZENTACJA

wytwarzane s¹ w oparciu o najnowsze technologie stosowane

we wszystkich etapach produkcji, co w po³¹czeniu z 25-letnim 

doœwiadczeniem firmy pozwala na uzyskanie produktu o wysokiej

jakoœci i d³ugiej ¿ywotnoœci.

Urz¹dzenia grzewcze
marki GALMET

Kocio³ EEKO-GGT 330 kkW zz ppodajnikiem ppo pprawej sstronie Kocio³ EEKO-GGT 225 kkW zz ppodajnikiem ppo llewej sstronie
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