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Gazowe
przepływowe
podgrzewacze
serii IDRONIK

Producent profesjonalnych urządzeń grzewczych Unical Polska w swojej
ofercie ma nowoczesną linię gazowych przepływowych podgrzewaczy
wody użytkowej serii IDRONIK. Nowoczesny wygląd, atrakcyjna cena,
niewielkie gabaryty, cisza i komfort użytkowania są niewątpliwymi atutami
tego urządzenia.
Podgrzewacze dostępne są w dwóch wariantach z:
- zamkniętą komorą spalania (oznakowanie
TS) o mocy 22,5 kW,
- otwartą komorą spalania (oznakowanie TN)
o mocy 25 kW.

Obydwie jednostki mają zdolność modulacji
swojej mocy do 8,5 kW.
Niewątpliwą zaletą tych urządzeń jest ich
niewielka waga 15 kg oraz wymiary – głębokość zaledwie 10 cm, umożliwiająca montaż
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jednostek w wąskich miejscach. Podgrzewacze IDRONIK zostały zaprojektowane do zasilania gazem ziemnym lub gazem propan-butan. Sprawność urządzeń wynosi 91,5%.

Spotkanie

Jednostka IDRONIK TN ma zasilanie bateryjne 2x1,5 V, wybór sezonu pracy (temperatura
zimnej wody napływającej do jednostki),
a więc może być instalowana w miejscach
pozbawionych zasilania w energię elektryczną. Elektroniczna kontrola produkcji ciepłej
wody użytkowej pozwala na stabilną pracę
urządzenia i monitorowanie jej parametrów
na wyświetlaczu LCD.
Zakres regulacji temperatury wody użytkowej
wynosi 35-60oC, a dopełnieniem komfortu jej
ustawień są dwa regulatory – jeden odpowiedzialny za moc płomienia, drugi za wydatek przepływu wody 3-14 l/min. Produkcja
ciepłej wody użytkowej przy ΔT = 25 K wynosi 14 l/min, a dla jednostki z zamkniętą komorą spalania 12,2 l/min.

W dniach 9-10 marca 2012 roku w Hotelu
Windsor Palace Hotel & Conference Center
odbyło się Spotkanie Dystrybutorów Midea,
zorganizowane przez firmę SPS Klima.
Spotkanie rozpoczęła konferencja pod hasłem „Midea it’s your idea”.
Główną część konferencji otworzył Armand
Andruszkiewicz – prezes zarządu SPS Klima,
który powitał zaproszonych gości, w tym
również przedstawicieli koncernu Midea:
Marie Dai – Area Manager Central Europe,
Timothy Huang – Technical Engineer Europe
oraz Tony Miao – Marketing Manager, East
European Area. Następnie odbyły się prezentacje produktów Midea przeprowadzone
przez pracowników SPS Klima.
Podsumowaniem Konferencji było wręczenie
dyplomów i nagród dla partnerów, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki sprzedaży urządzeń marki Midea w 2011 roku.
Konferencji towarzyszyła wystawa niemal
całej najnowszej oferty produktów Midea,
co stanowiło doskonałą okazję do skonfrontowania wiedzy przedstawionej w prezentacjach z realnymi urządzeniami.
Po części konferencyjnej goście wzięli udział
w uroczystej kolacji, po której nastąpiła
część artystyczna.

IDRONIK TN ma odprowadzenie spalin ø 120.
IDRONIK TS standardowo wyposażono
w kompletne współosiowe przyłącze spalin
ø 60/100 wraz z adapterem, długość odprowadzenia spalin dla tego zestawu to maksymalnie 3 metry.
Urządzenia mają certyfikację CE oraz wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia –
zawór bezpieczeństwa, termostat spalin,
a dodatkowo zostały wyposażone w system
autodiagnostyki pozwalającej użytkownikowi na kontrolę pracy jednostki. Standardowo
producent udziela gwarancji na okres
2 lat pod warunkiem dokonania przeglądu urządzenia przez autoryzowany serwis
i w okresie 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia.

Dystrybutorów
MIDEA

Testo – zmiana
adresu

Firma Testo zmieniła adres biura. Nowy adres to: ul. Wiejska 2, 05-800 Pruszków. Telefony (22) 292 76 80 do 83, faks (22) 863 74 15.

