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TermaQ Electronic Eco jest zmodernizowaną 
wersją do niedawna produkowanego i znanego na 
rynku podgrzewacza TermaQ Electronic, natomiast 
TermaQ Aqua-Power Eco to unowocześniona wer-
sja podgrzewacza TermaQ Aqua-Power. W wersji Eco 
zastosowany został udoskonalony wymiennik cie-
pła, który umożliwia efektywniejsze ogrzewanie wody. 
W palniku chłodzonym wodą zwiększono powierzch-
nię wypływu mieszanki gazowo-powietrznej, co za-
pewnia niskoemisyjne spalanie, a jednocześnie daje 
zwiększoną efektywność urządzenia.

TermaQ Primo Eco 

W przypadku podgrzewacza TermaQ Primo Eco, który 
ma elektroniczny sterownik, układ automatyki dostoso-
wuje moc grzewczą do natężenia przepływającej wody.  

Rynek urządzeń przeszedł w ostatnim 
czasie dużo zmian, a wynikało to  
z wejścia w życie zaostrzonych 
wymogów dyrektywy ErP. Nowe 
wytyczne obowiązują od 26.09.2018,  
a w ofercie firmy Termet S.A. dostępne 
są gazowe podgrzewacze wody z serii 
Eco: TermaQ Electronic Eco, TermaQ 
Aqua-Power Eco, TermaQ Primo Eco.

Gazowe podgrzewacze wody  
i kotły standardowe z serii ECO 

W ofercie Termet

TermaQ Electronic Eco, TermaQ Aqua-
-Power Eco i TermaQ Primo Eco to no-
woczesne podgrzewacze wody z otwar-
tą komorą spalania, które spełniają 
rygorystyczne wymogi dyrektywy ErP 
odnośnie m.in. poziomu emisji tlenków 
azotu. Dzięki zastosowaniu w podgrze-
waczach wysokowydajnego palnika po-
ziom NOx nie przekracza w nich warto-
ści 56 mg/kWh, przez co są niezwykle 
przyjazne dla środowiska naturalnego.

TermaQ Primo Eco

A

TermaQ Electronic Eco

A

http://www.instalreporter.pl
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Minimax Eco

Cały proces odbywa się automatycznie, a więc woda 
w punkcie poboru ma stałą temperaturę. Wartość 
temperatury można w łatwy sposób zmieniać na 
panelu sterownika podgrzewacza za pomocą przy-
cisków MIN i MAX. 
W podgrzewaczu zastosowano palnik nadmuchowy, 
który zapewnia niskoemisyjny proces spalania. Zale-
tą urządzenia jest szeroki zakres modulacji. Dodatko-
wą zaletą gazowych podgrzewaczy wody z serii Eco 
jest nowoczesny design, który sprawia, że urządzenia 
idealnie komponują się z wystrojem każdego wnętrza.

Gazowe kotły standardowe 
Minimax Eco

Zmiany w przepisach, które obowiązują od 26.09.2018 
roku, dotyczą nie tylko gazowych podgrzewaczy 
wody, ale również kotłów standardowych z otwartą 
komorą spalania, dlatego oferta firmy Termet zosta-
ła wzbogacona o ekologiczne, gazowe kotły stan-
dardowe Minimax Eco.

Zobacz pełną ofertę  
firmy Termet
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Super Gazela Biznesu dla CentroClimy

Krakowska firma projektowo-wykonawcza CentroC-
lima znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijają-
cych się małych i średnich przedsiębiorstw według 
najnowszego rankingu Pulsu Biznesu. 11 marca 2019 r.  
w Warszawie, podczas uroczystej gali, przedstawiciele 
firmy po raz pierwszy odbiorą prestiżowe wyróżnienie –  
Super Gazelę Biznesu.
– Tytuł Gazeli Biznesu to dla nas bardzo ważne wyróż-
nienie. Obecność w tak prestiżowym rankingu budu-
je wiarygodność naszej marki w oczach partnerów biz-
nesowych oraz wpływa na nawiązanie kolejnych relacji 
i kontaktów handlowych. Jest to również swego rodzaju 
rekomendacja dla naszych przyszłych klientów, ale tak-
że gratyfikacja pracowników, którzy na co dzień wpływa-
ją na ciągły rozwój firmy. To świadectwo doskonałej kon-

dycji przedsiębiorstwa i dobra wróżba na cały 2019 rok  
– dodaje Dawid Kozyra, prezes zarządu CentroClima.
Na liście Gazel 2018 CentroClima zajęła 272 miejsce  
w kraju, odnotowując w latach 2015-2017 wzrost przy-
chodów o 206,88%. W rankingu województwa (mało-
polskie) firma uplasowała się na 25 miejscu. Centro- 
Clima od ponad 10 lat działa w sektorze branży HVAC.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 
PZITS (www.pzits.pl) oraz Polska Organizacja Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła PORT PC (www.portpc.pl) 
współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się 
w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz Koła-
mi Młodych PZITS działąjącymi na Politechnikach: Bia-
łostockiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Śląskiej  
w Gliwicach oraz Warszawskiej. 
Studenci z tych zespołów są zapraszani na szkolenia, 
konferencje i warsztaty organizowane przez PZITS oraz 
PORTPC, jak również otrzymali komplety „Wytyczne pro-
jektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła” wydane przez PORT PC. 
Obie organizacje, działając na rzecz ograniczenia emisji 
zanieczyszczenia powietrza, harmonijnego rozwoju bran-

ży budynków zrównoważonych w Polsce, wzrostu efek-
tywności energetycznej oraz wykorzystywania energii 
ze źródeł odnawialnych, jako swoją misję traktują edu-
kację przyszłego grona inżynierów i specjalistów. PZITS 
i PORTPC wspólnie z pięcioma innymi stowarzyszenia-
mi podpisały w zeszłym roku porozumienie o współ-
pracy w zakresie efektywności budynków.
Zapraszamy Koła Naukowe oraz bezpośrednio studen-
tów do współpracy z obiema organizacjami. 
Źródło: PORT PC

PORT PC i PZITS współpracują  
z kołami naukowymi

http://www.instalreporter.pl
http://www.termet.com.pl
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