stavba vykurovanie

Ako si vybrať vykurovanie

doslova na mieru?
Závesný kotol Tiger Condens

Kondenzačný kotol Lev Heliotwin 20 KKZ150

Kedysi sa pri hľadaní
vhodného spôsobu
vykurovania dalo
vyberať len z dvoch či
troch typov kotlov. Tie
časy sú však nenávratne
preč. V súčasnosti je
možností ako vykurovať
a ohrievať teplú vodu
podstatne viac.

A

pokiaľ ide o kondenzačné kotly,
môžete si dopriať riešenie ušité
doslova na mieru. Stačí pritom
nazrieť do širokého portfólia vykurovacích
zariadení značky Protherm. Teplo a komfort totiž až v polovici všetkých inštalácií
na Slovensku vytvárajú kotly tejto značky.
Riešenie pre najnáročnejších
Chcete si dopriať príjemne teplo v dome či
byte, k tomu horúcu sprchu pre vás a súčasne plnú vaňu pre iného člena rodiny?
Umožní to kondenzačný závesný kotol
Tiger Condens. Hodí sa do každej modernej domácnosti, aj pokiaľ ide o viac ako
jednu kúpeľňu či väčšie nároky na dodávku
teplej vody. Aj keď nedisponuje robustným
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zásobníkom, dokáže zabezpečiť potrebné
množstvo teplej vody v rekordne krátkom čase. Hoci majú jeho dva zabudované
vrstvené zásobníky objem len 21 litrov,
z výkonového hľadiska ich možno porovnať s klasickým zásobníkom s objemom
70 litrov. A vďaka jeho malým rozmerom
ho môžete umiestniť kamkoľvek.
Výkonný, elegantný a malý
Ak hľadáte elegantné, malé, ale pritom výkonné vykurovacie zariadenie,
stavte na závesný kondenzačný kotol
Panther Condens. Má veľmi nízky minimálny výkon 3,9 kW, výborné parametre ohrevu a súčasne patrí k najmenším
kondenzačným kotlom značky Protherm.
Hmotnosť nižšia ako 40 kg a kompaktné
rozmery zjednodušujú inštaláciu kotla aj
v menších priestoroch. Vyrába sa v prevedeniach kombi (s prietokovým ohrevom
teplej vody) alebo systémové kotly (len na
kúrenie s možnosťou pridania externého
zásobníka teplej vody), a to v troch výkonových radách so širokým rozsahom modulácie výkonu.
Kotol, ktorý šetrí za vás
V bohatej ponuke vykurovacích zariadení nájdete aj závesný kondenzačný kotol

Lev 28 KKO. Vyznačuje sa veľkým modulačným rozsahom výkonu od 5 kW do
29 kW. Prispôsobuje sa skutočnej potrebe
tepla a pri prekročení jej nastavenej hodnoty dochádza k automatickému vypnutiu
režimu vykurovania. Kombinácia kotla s
externým nepriamo ohrievaným zásobníkom s objemom 115 litrov predstavuje
efektívny spôsob prípravy teplej vody, a to
pri zachovaní ekonomickej prevádzky. Ide
totiž o ekologické vykurovacie zariadenie,
ktoré spolu s ekvitermickou reguláciou a
snímačom vonkajšej teploty, dosahuje zaujímavé úspory energie.
Teplo aj vďaka slnku
Receptom na komfortné bývanie pritom
môže byť aj stacionárny kondenzačný kotol Lev 25 KKZ90. Má vstavaný zásobník
teplej vody s objemom 90 litrov, v ktorom je ohrev vody zabezpečený vrstveným spôsobom cez doskový výmenník.
A ak hľadáte naozaj výnimočný kotol,
je ním Lev Heliotwin 20 KKZ150. Ide
o vykurovacie kondenzačné zariadenie
vhodné na vykurovanie aj prípravu teplej vody vo vstavanom 150 l zásobníku,
a to s ohrevom teplej vody cez solárny výmenník. Ak je slnečného žiarenia vonku
málo, o teplú vodu pre vašu domácnosť
sa postará doskový výmenník kondenzačného kotla. K systému môžete jednoducho pripojiť 1 alebo 2 ploché solárne
kolektory typu drain-back. Viac informácií
získate na stránkach www.protherm.sk
a www.tigerprevsetkych.sk.
Reko z materiálov značky Protherm
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