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Serwisancie i Instalatorze!

Montuj urz¹dzenia
firmy termet,
zbieraj TALONY
i wymieniaj je na
GOTÓWKÊ lub
NAGRODY!
KLIKNIJ I
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Użycie komponentów z najwyższej
półki technicznej
oraz wysoka jakość
wykonania pozwoliły na objęcie kotłów kondensacyjnych marki Termet
7-letnim okresem
gwarancji. Zapewnia to wiele korzyści m.in. fachową
opiekę Autoryzowanego Serwisanta Firmowego, regularną kontrolę urządzenia oraz pewność
i komfort użytkowania wyrobu.
Nowoczesne kotły kondensacyjne
marki Termet mają również możliwość sterowania przez Internet jedną strefą grzewczą za pomocą pakietu
ROUND lub kilkoma strefami grzewczymi za pomocą pakietu EVOHOME.
Oprócz tego w wybranych modelach
kotłów istnieje możliwość podłączenia regulatora z komunikacją Open-Therm lub regulatora z sygnałem
0-10V. Natomiast we wszystkich kotłach po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej jest możliwość
sterowania pogodowego.

umożliwia montaż w małych i ciasnych wnętrzach.
Kocioł ten dostępny jest w dwóch wersjach: jednofunkcyjnej (20 kW) – z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u. oraz dwufunkcyjnej (20/25) – z przepływowym podgrzewaniem ciepłej wody. W urządzeniu
zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności i dużej odporności na korozję.
Kocioł ECOCONDENS INTEGRA II PLUS z wbudowanym zasobnikiem stanowi w pełni zoptymalizowaną
jednostkę grzewczą gwarantującą komfortowe użytkowanie zarówno jeśli chodzi o centralne ogrzewanie,
jak i ciepłą wodę. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest pewność, że nie wymaga montażu dodatkowych elementów jak również wydzielania specjalnego miejsca na zasobnik. ECOCONDENS INTEGRA II
PLUS jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto
ceni sobie wysoki komfort ciepłej wody lub też poszukuje wielofunkcyjnego urządzenia, zajmującego
mało miejsca. W kotle istnieje możliwość podłączenia cyrkulacji, która gwarantuje niemal natychmiastowy dostęp do c.w.u.
ECOCONDENS SOLID PLUS to stojący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem, którego
pojemność wynosi 107 litrów. Nowoczesny i elegancki design sprawia, że kocioł idealnie komponuje się
w każdym wnętrzu. Wbudowany zasobnik wykonany jest ze stali nierdzewnej, gwarantuje dostęp do
ciepłej wody niezwłocznie po odkręceniu kranu.
Dodatkowo wysoka moc wężownicy zapewnia natychmiastowe podgrzanie wody w zasobniku.

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Infolinia 74 85 60 601
serwis@termet.com.pl
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Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
– nowy nabór
Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli unijne fundusze
na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła
i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r.
Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na
obszarze miast średnich, miast średnich tracących
funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów realizowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Do dofinansowania
z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziałania 1.7.2. O dotacje ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie
województw, w których
w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie
na dany typ inwestycji.
Nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 daje możliwość dofinansowania
takich przedsięwzięć,
jak: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia
strat na przesyle i dystrybucji), budowa przy-

łączy do istniejących budynków i instalacja węzłów
indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów grupowych), budowa nowych odcinków sieci cieplnej
wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu
likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym) oraz podłączenia budynków
do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).
O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Szczegóły unijnego konkursu

