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Tomasz Krakowczyk

Rewolucyjna oferta na rynku

Zasypowy kocioł

Viadrus Hercules U22 Basic
Kocioł VIADRUS Hercules U22 Basic jest zbudowany w oparciu
o wymiennik żeliwny kotła Hercules U22, znanego i lubianego już przez
użytkowników. Zachowując wszystkie zalety tego kotła, jest oferowany
w cenie zbliżonej do cen kotłów stalowych.
VIADRUS – żeliwne kotły znane
od 20 lat
Znane od lat kotły żeliwne VIADRUS są cenione przede wszystkim za trwałość – 10-letnia
gwarancja obejmuje szczelność wymiennika, odporność na korozję i ciśnienie – kotły są
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atestowane na ciśnienie do 4 bar oraz mają
małe gabaryty w porównaniu do kotłów stalowych tej samej mocy.
Użytkownicy po rozbudowie domów docenili możliwość powiększenia mocy kotła dzięki jego członowej konstrukcji. Najstarsze kotły
Viadrus Hercules U22 dystrybuowane przez
firmę KLIMOSZ pracują już nieprzerwanie od
ponad 20 lat, a ich użytkownicy korzystają
z możliwości bezproblemowej wymiany elementów konstrukcjnych kotła, jak: czopuch,
drzwiczki, czy osłony bez konieczności wzywania fachowego serwisu.
Powyższe zalety sprawiają, że wielu użytkowników myśląc o wymianie kotła, planuje zakup kotła żeliwnego. W realizacji tego
planu do niedawna przeszkodą była wysoka cena urządzenia, wykonanego w trudnej
i kosztownej technologii odlewania automatycznego. Klienci, którzy z powodu ceny rezygnowali z zakupu kotła żeliwnego decydowali się na kolejny kocioł stalowy, licząc
się z jego wymianą za kilka lat, pracami instalacyjnymi w kotłowni i kolejnym kłopotem
z zakupem kotła.

HercuBasic –

les U22
nowość

KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00, faks 32 472 42 27
biuro@klimosz.pl, www.klimosz.pl

Obecnie firma KLIMOSZ wprowadziła do
swojej oferty nowy kocioł Hercules U22
Basic z oferty znanej firmy VIADRUS. Nabywcy nie będą już stawiani przed cenowymi
dylematami wyboru pomiędzy kotłem żeliwnym a stalowym. Kocioł grzewczy górnego spalania U22 Basic zachowuje bowiem wszelkie zalety kotła żeliwnego wraz
z 10-letnią gwarancją oraz odpornością na
ciśnienie do 4 bar przy atrakcyjnej cenie,
porównywalnej z ceną kotłów stalowych.
Przykładowo kocioł o mocy 20-23,3 kW kosztuje zaledwie 2720 zł netto, a mocy 30-34,9
kW to koszt 3330 zł netto.
Kotły U22 Basic mogą pracować w instalacjach z wymuszonym i grawitacyjnym obiegiem wody. Mogą być montowane zarówno
w układzie otwartym, jak i zamkniętym przy
zastosowaniu wymaganych przepisami zabezpieczeń przed przegrzaniem.

Zalety żeliwnych kotłów VIADRUS
Kotły żeliwne VIADRUS są również cenione
przez instalatorów za szereg rozwiązań technicznych. Małe gabaryty urządzenia i możliwość założenia obudowy po transporcie
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ułatwiają ich przewiezienie i wniesienie na
miejsce montażu. Gotowe, gwintowane króćce przyłączeniowe umożliwiają wygodne
podłączenie kotła do instalacji, a dostarczone elementy montażowe zapewniają szybką
i bezproblemową kompletację kotła według
zamówionego wariantu.
Dzięki możliwości ukształtowania żeliwnych
powierzchni wymiany ciepła w najbardziej
optymalny sposób, kotły żeliwne VIADRUS
wyróżniają się niską temperaturą spalin wypływających do komina przez użebrowane kanały spalinowe, a przez to niższym zużyciem paliwa.
Rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła na
końcowym ciągu spalin zapewnia sprawną
wymianę ciepła przy niskich oporach przepływu i niskich wymaganiach w zakresie ciągu kominowego.
Dzięki temu nie dochodzi do przechłodzenia spalin w kotle i eliminowane jest występowanie korozji niskotemperaturowej w obrębie wylotu spalin do komina, która jest częstą
przyczyną rozszczelnień w kotłach stalowych
z wymiennikami wielociągowymi. Dzięki takiej konstrukcji kotły VIADRUS nie potrzebują do prawidłowej pracy wysokiego ciągu
kominowego, a czyszczenie całego kotła
odbywa się przez jego przednie drzwi i nie
wymaga kłopotliwego demontażu dodatkowych pokryw.

Kotły VIADRUS HERCULES BASIC są
dostępne poprzez sieć dystrybutorów
firmy KLIMOSZ na terenie całego kraju,
a wyspecjalizowana sieć serwisu
fabrycznego KLIMOSZ gwarantuje
szybką reakcję i usunięcie ewentualnej usterki.

d o

s p i s u

t r e ś c i

listopad 2012 (11)

16

