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Ecocondens SLIM
Jeden z najmniejszych kotłów kondensacyjnych na rynku

EcoCondens SLIM

Podczas Międzynarodowych Targów Instalacje swoją premierę miał kocioł
– jeden
z najmniejszych
kot³ów kondensacyjnych na rynku
kondensacyjny Ecocondens SLIM. Jest to nowoczesny
i ekologiczny
kocioł
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Wymiary urządzenia:
• wysokość 777 mm
• szerokość 400 mm
• głębokość 250 mm
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Zgodnie z Warunkami Gwarancji
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ECOCONDENS SLIM wyposa¿ony jest w protokó³
Open-Therm, który zapewnia komunikacjê pomiêdzy
Protokół Open-Therm
kot³em, a regulatorem temperatury umieszczonym w
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Ecocondens
SLIM
wyposażony
w protokół Open
wysokoœæ
777jest
mm
kontrolowanie wybranych parametrów urz¹dzenia bez
-Therm, który
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400 mmpomiędzy kokoniecznoœci podchodzenia do kot³a.
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w
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pomieszczeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe
jest kontrolowanie wybranych parametrów urządzenia bez konieczności podchodzenia do kotła.
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Ecocondens Slim idealnie nadaje siê do monta¿u w ma³ych i ciasnych wnêtrzac

