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Wszystkie kotły kondensacyjne o mocy nieprze-
kraczającej 50 kW, będące obecnie w ofercie naszej 
firmy, mają klasę sezonowej efektywności energe-
tycznej A w przypadku ogrzewania pomieszczeń,  
a w przypadku kotłów dwufunkcyjnych również pod-
grzewania ciepłej wody, dlatego też idealnie wpisu-
ją się w założenia programu Czyste Powietrze.  
Zastosowanie komponentów najnowszej generacji 
gwarantuje bardzo niską emisję NOx na poziomie 
nieprzekraczającym 56 mg/kWh, co sprawia że zali-
czają się do najwyższej klasy 6.

Jednym z czołowych modeli kotłów kondensacyjnych 
marki Termet jest ECOCONDENS GOLD PLUS. Kotły 
kondensacyjne z tej serii to innowacyjne, niezawod-
ne urządzenia oferowane w zakresie mocy od 20 do 
35 kW, zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej 
znajdujące zastosowanie w instalacjach ogrzewa-

nia grzejnikowego i podłogowego oraz do przygoto-
wania c.w.u. Ogromną zaletą jest niezwykle szero-
ki zakres modulacji mocy (zakres od 11 do 100%),  
co w połączeniu z małymi gabarytami jest idealnym 
rozwiązaniem dla małych przestrzeni.

ECOCONDENS SILVER to jeden z najnowocześniej-
szych kotłów na rynku europejskim wykorzystujący 
efekt kondensacji do celów grzewczych. Dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych 
charakteryzuje się on bardzo ekonomiczną oraz wy-
dajną pracą, które pozwalają obniżyć koszty eksplo-
atacji. Szeroki zakres modulacji (12-100%) pozwala 
na optymalną pracę urządzenia, nawet gdy zapo-
trzebowanie na ciepło jest niskie. Dodatkową zaletą 
urządzenia jest zwiększona wydajność wody użytko-
wej w stosunku do kotłów podobnej klasy, przepływ 
przy Δt=30°C wynosi nawet do 19 l/min.

ECOCONDENS SLIM jest natomiast jednym z naj-
mniejszych kotłów kondensacyjnych oferowanych na 
rynku. Głębokość kotła wynosząca zaledwie 250 mm,  
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Kotły kondensacyjne 
marki Termet

Spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Wśród szerokiej gamy kotłów kon-
densacyjnych marki Termet wyróżnić 
można:
· EcoCondens Gold Plus
· EcoCondens Silver
· EcoCondens Slim
· EcoCondens Integra II Plus 
· EcoCondens Solid Plus 

Wszystkie kot³y kondensacyjne o mocy nie 
przekraczaj¹cej 50 kW, bêd¹ce obecnie w ofercie 
naszej firmy, posiadaj¹ klasê sezonowej 
efektywnoœci energetycznej A w przypadku 
ogrzewania pomieszczeñ, a w przypadku kot³ów 
dwufunkcyjnych równie¿ podgrzewania ciep³ej 
wody, dlatego te¿ idealnie wpisuj¹ siê w za³o¿enia 
programu Czyste Powietrze. Zastosowanie 
komponentów najnowszej generacji gwarantuje 
bardzo nisk¹ emisjê NOx na poziomie nie 
przekraczaj¹cym 56mg/kWh, co sprawia ¿e 
zaliczaj¹ siê do najwy¿szej klasy 6.

Maj¹c na uwadze coraz wiêksze problemy z czystoœci¹ powietrza na 
terenie ca³ego kraju firma Termet S.A. oferuje klientom niezwykle 
ekologiczne i przyjazne œrodowisku naturalnemu urz¹dzenia grzewcze 
spe³niaj¹ce wymogi programu Czyste Powietrze. Nowoczesne kot³y 
kondensacyjne podczas spalania gazu nie emituj¹ do atmosfery 
szkodliwych py³ów, dlatego stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w walce ze 
smogiem. 

W œ r ó d  s z e r o k i e j  g a m y  k o t ³ ó w  
kondensacyjnych marki Termet wyró¿niæ mo¿na:

? EcoCondens Gold Plus
? EcoCondens Silver
? EcoCondens Slim
? EcoCondens Integra II Plus 
? EcoCondens Solid Plus 

ECOCONDENS SILVER  t o  j eden  z  
najnowoczeœniejszych kot³ów na rynku europejskim 
wykorzystuj¹cy efekt kondensacji do celów 
grzewczych. Dziêki zastosowaniu nowoczesnych 
rozwi¹zañ konstrukcyjnych charakteryzuje siê on 
bardzo ekonomiczn¹ oraz wydajn¹ prac¹, które 
pozwalaj¹ obni¿yæ koszty eksploatacji. Szeroki zakres 
modulacji (12%-100%) pozwala na optymaln¹ pracê 
urz¹dzenia nawet gdy zapotrzebowanie na ciep³o jest 
niskie. Dodatkow¹ zalet¹ urz¹dzenia jest zwiêkszona 
wydajnoœæ wody u¿ytkowej w stosunku do kot³ów 
podobnej klasy, przep³yw przy Ät=30°C wynosi nawet 
do 19 l/min.

ECOCONDENS SLIM jest natomiast jednym 
z najmniejszych kot³ów kondensacyjnych 
oferowanych na rynku. G³êbokoœæ kot³a wynosz¹ca 
zaledwie 250 mm, umo¿liwia monta¿ w ma³ych i 
ciasnych wnêtrzach. Kocio³ ten dostêpny jest w dwóch 
wersjach: jednofunkcyjnej (20 kW) - z mo¿liwoœci¹ 
pod³¹czenia zasobnika c.w.u., oraz dwufunkcyjnej 
(20/25) – z przep³ywowym podgrzewaniem ciep³ej 
wody. W urz¹dzeniu zastosowano nowoczesny 
wymiennik ciep³a o wysokiej sprawnoœci i du¿ej 
odpornoœci na korozjê.

Montuj urz¹dzenia 

firmy termet, 

zbieraj TALONY 

i wymieniaj je na 

GOTÓWKÊ lub 

NAGRODY!

J e d n y m  z  c z o ³ o w y c h  m o d e l i  k o t ³ ó w  
k o n d e n s a c y j n y c h  m a r k i  Te r m e t  j e s t  
E C O C O N D E N S  G O L D  P L U S .  K o t ³ y  
kondensacyjne z tej serii to innowacyjne, 
niezawodne urz¹dzenia oferowane w zakresie 
mocy od 20 do 35 kW, zarówno w wersji jedno jak i 
dwufunkcyjnej znajduj¹ce zastosowanie w 
instalacjach ogrzewania grzejnikowego jaki i 
pod³ogowego oraz do przygotowania c.w.u. 
Ogromn¹ zalet¹ jest niezwykle szeroki zakres 
modulacji mocy (zakres od 11 do 100%) co w 
po³¹czeniu z ma³ymi gabarytami jest idealnym 
rozwi¹zaniem dla ma³ych przestrzeni.

Serwisancie i Instalatorze!

KLIKNIJ I 
SPRAWD�!

http://www.instalreporter.pl
https://www.termet.com.pl/strefa-autoryzowanego-instalatora/5/news/9/entry/82
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umożliwia montaż w małych i ciasnych wnętrzach. 
Kocioł ten dostępny jest w dwóch wersjach: jedno-
funkcyjnej (20 kW) – z możliwością podłączenia za-
sobnika c.w.u. oraz dwufunkcyjnej (20/25) – z przepły-
wowym podgrzewaniem ciepłej wody. W urządzeniu 
zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła o wyso-
kiej sprawności i dużej odporności na korozję.

Kocioł ECOCONDENS INTEGRA II PLUS z wbudowa-
nym zasobnikiem stanowi w pełni zoptymalizowaną 
jednostkę grzewczą gwarantującą komfortowe użyt-
kowanie zarówno jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, 
jak i ciepłą wodę. Dodatkową zaletą takiego rozwią-
zania jest pewność, że nie wymaga montażu dodat-
kowych elementów jak również wydzielania specjal-
nego miejsca na zasobnik. ECOCONDENS INTEGRA II 
PLUS jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto 
ceni sobie wysoki komfort ciepłej wody lub też po-
szukuje wielofunkcyjnego urządzenia, zajmującego 
mało miejsca. W kotle istnieje możliwość podłącze-
nia cyrkulacji, która gwarantuje niemal natychmia-
stowy dostęp do c.w.u. 

ECOCONDENS SOLID PLUS to stojący kocioł kon-
densacyjny z wbudowanym zasobnikiem, którego 
pojemność wynosi 107 litrów. Nowoczesny i eleganc-
ki design sprawia, że kocioł idealnie komponuje się 
w każdym wnętrzu. Wbudowany zasobnik wykona-
ny jest ze stali nierdzewnej, gwarantuje dostęp do 
ciepłej wody niezwłocznie po odkręceniu kranu.  
Dodatkowo wysoka moc wężownicy zapewnia na-
tychmiastowe podgrzanie wody w zasobniku.

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Infolinia 74 85 60 601
serwis@termet.com.pl
doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Użycie komponen-
tów z najwyższej 
półki technicznej 
oraz wysoka jakość 
wykonania pozwo-
liły na objęcie ko-
tłów kondensacyj-
nych marki Termet 
7-letnim okresem 
gwarancji. Zapew-
nia to wiele korzy-
ści m.in. fachową 

opiekę Autoryzowa-
nego Serwisanta Firmowego, regular-
ną kontrolę urządzenia oraz pewność 
i komfort użytkowania wyrobu.
Nowoczesne kotły kondensacyjne 
marki Termet mają również możli-
wość sterowania przez Internet jed-
ną strefą grzewczą za pomocą pakietu 
ROUND lub kilkoma strefami grzew-
czymi za pomocą pakietu EVOHOME. 
Oprócz tego w wybranych modelach 
kotłów istnieje możliwość podłącze-
nia regulatora z komunikacją Open-
-Therm lub regulatora z sygnałem 
0-10V. Natomiast we wszystkich ko-
tłach po podłączeniu czujnika tem-
peratury zewnętrznej jest możliwość 
sterowania pogodowego.

Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej rozdzieli unijne fundusze 
na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła 
i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwiet-
nia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. 
Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Połowę tego bu-
dżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na 
obszarze miast średnich, miast średnich tracących 
funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów reali-
zowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne). Do dofinansowania  
z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
nie kwalifikują się projekty z terenu województwa ślą-
skiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziała-
nia 1.7.2. O dotacje ubiegać mogą się jedynie projek-
ty realizowane na terenie 
województw, w których 
w czasie trwania nabo-
ru w POIiŚ nie przepro-
wadzono naboru wnio-
sków o dofinansowanie 
na dany typ inwestycji.
Nabór w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
2014-2020 daje możli-
wość dofinansowania 
takich przedsięwzięć, 
jak: przebudowa istnie-
jących systemów cie-
płowniczych i sieci chło-
du (celem zmniejszenia 
strat na przesyle i dys-
trybucji), budowa przy-

łączy do istniejących budynków i instalacja węzłów 
indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów gru-
powych), budowa nowych odcinków sieci cieplnej 
wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu 
likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opala-
nych paliwem stałym) oraz podłączenia budynków 
do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację in-
dywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).
O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jed-
nostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działa-
jące w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także 
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-
alizacji obowiązków własnych JST nie będące przed-
siębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Szczegóły unijnego konkursu

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
– nowy nabór

http://www.instalreporter.pl
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---v-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html
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