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Sterowanie przez Internet
Kocioł ma również możliwość sterowania przez Inter-
net, przez co jest idealnym rozwiązaniem do inteligent-
nych domów. Po zastosowaniu pakietu sterujące- 
go ROUND lub EVOHOME, będących w ofercie handlo-
wej Termet, można kontrolować temperaturę w po-
mieszczeniu za pomocą telefonu bądź tabletu. 

Komponenty z najwyższej półki technicznej
W kotle zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła 
o wysokiej sprawności i dużej odporności na korozję. 
Wężownica jest wykonana ze stali nierdzewnej w po-
staci pojedynczego zwoju, co powoduje zmniejsze-
nie oporów przepływu wody grzewczej oraz zapew-
nia równomierny przepływ wody w każdym punkcie 
wymiennika. Taka konstrukcja zapobiega również 
punktowemu przegrzewaniu wymiennika, a przede 
wszystkim sprawia, że trudniej osadza się na wymien-
niku kamień kotłowy oraz inne zanieczyszczenia.  
Ma to znaczący wpływ na zwiększenie żywotności 
urządzenia. Nowoczesny palnik gwarantuje szeroki 
zakres modulacji w przedziale 13-100% oraz zapew-
nia niską emisję tlenków azotu (klasa NOx-5), co jest 
niezwykle ważne w kontekście ochrony środowiska. 

Protokół Open-Therm
Ecocondens SLIM wyposażony jest w protokół Open-
-Therm, który zapewnia komunikację pomiędzy ko-
tłem, a regulatorem temperatury umieszczonym w 
pomieszczeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe 
jest kontrolowanie wybranych parametrów urządze-
nia bez konieczności podchodzenia do kotła. 

Podczas Międzynarodowych Targów Instalacje swoją premierę miał kocioł 
kondensacyjny Ecocondens SLIM. Jest to nowoczesny i ekologiczny kocioł 
kondensacyjny, którego jedną z głównych zalet są niewielkie wymiary, co sprawia, 
że jest on jednym z najmniejszych kotłów kondensacyjnych oferowanych na rynku. 
Jego kompaktowy rozmiar (wys. 777 mm x szer. 400 mm x gł. 250 mm),  
a w szczególności mała głębokość sprawia, że nadaje się idealnie do montażu  
w małych i ciasnych wnętrzach. Sprawdzi się także w istniejących już instalacjach,  
w których nie ma możliwości dokonania zmian pod nowe źródło ciepła. 

Ecocondens SLIM 
Jeden z najmniejszych kotłów kondensacyjnych na rynku
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EcoCondens SLIM 

Komponenty z najwy¿szej pó³ki technicznej Sterowanie przez Internet

Protokó³ Open-Therm

Podczas Miêdzynarodowych Targów Instalacje swoj¹ premierê mia³ kocio³ kondensacyjny 

Ecocondens SLIM. Jest to nowoczesny i ekologiczny kocio³ kondensacyjny, którego jedn¹ 

z g³ównych zalet s¹ niewielkie wymiary co sprawia, ¿e jest on jednym z najmniejszych 

kot³ów kondensacyjnych oferowanych na rynku. Jego kompaktowy rozmiar (wys. 777 mm 

x szer. 400 mm x g³. 250 mm), a w szczególnoœci ma³a g³êbokoœæ sprawia, ¿e nadaje siê 

idealnie do monta¿u w ma³ych i ciasnych wnêtrzach. Sprawdzi siê tak¿e w istniej¹cych ju¿ 

instalacjach, w których nie ma mo¿liwoœci dokonania zmian pod nowe Ÿród³o ciep³a. 

– jeden z najmniejszych kot³ów kondensacyjnych na rynku  

Masz pytania? Zadzwoñ lub napisz!
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W kotle zastosowano nowoczesny wymiennik ciep³a o 
wysokiej sprawnoœci i du¿ej odpornoœci na korozjê. 
Wê¿ownica jest wykonana ze stali nierdzewnej w 
postaci pojedynczego zwoju, co powoduje zmniejszenie 
oporów przep³ywu wody grzewczej oraz zapewnia 
równomierny przep³yw wody w ka¿dym punkcie 
wymiennika. Taka konstrukcja zapobiega równie¿ 
punktowemu przegrzewaniu wymiennika, a przede 
wszystkim sprawia ¿e trudniej osadza siê na wymienniku 
kamieñ kot³owy oraz inne zanieczyszczenia. Ma to 
znacz¹cy wp³yw na zwiêkszenie ¿ywotnoœci urz¹dzenia. 
Nowoczesny palnik gwarantuje szeroki zakres modulacji 
w przedziale 13%-100% oraz zapewnia nisk¹ emisjê 
tlenków azotu (klasa NOx-5) co jest niezwykle wa¿ne w 
kontekœcie ochrony œrodowiska. 

ECOCONDENS SLIM wyposa¿ony jest w protokó³ 
Open-Therm, który zapewnia komunikacjê pomiêdzy 
kot³em, a regulatorem temperatury umieszczonym w 
pomieszczeniu. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo¿liwe jest 
kontrolowanie wybranych parametrów urz¹dzenia bez 
koniecznoœci podchodzenia do kot³a. 
 

   Wymiary urz¹dzenia: 
�wysokoœæ 777 mm
�szerokoœæ 400 mm
�g³êbokoœæ 250 mm

Ecocondens Slim idealnie nadaje siê do monta¿u w ma³ych i ciasnych wnêtrzach

Kocio³ posiada równie¿ mo¿liwoœæ sterowania przez Internet, 
przez co jest idealnym rozwi¹zaniem do inteligentnych 
domów. Po zastosowaniu Pakietu steruj¹cego ROUND lub 
EVOHOME, bêd¹cych w ofercie handlowej Termet, mo¿na 
kontrolowaæ temperaturê w pomieszczeniu przy pomocy 
telefonu b¹dŸ tabletu. 
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Ecocondens SLIM idealnie nadaje się do montażu w małych i ciasnych wnętrzach
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Wymiary urządzenia:
• wysokość 777 mm
• szerokość 400 mm
• głębokość 250 mm

http://www.instalreporter.pl
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