VYKUROVANIE

Kvalita, dizajn, účinnost
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V živote nám úsmev dokáže vy㶜ari㶇 množstvo vecí. Niekomu spôsobí rados㶇 zna㶜kové oble㶜enie,
nový televízor alebo dovolenka, inému sta㶜í ku š㶇astiu 㶜okoláda 㶜i kvet darovaný z lásky.

K

úpa vlastného bytu 㶜i dom㶜eka však
poteší každého. Pri jeho zaria㶞ovaní
nevenujte množ-stvo 㶜asu iba výberu pohodlnej seda㶜ky, ve㶃kej postele 㶜i ú㶜elnej kuchynskej linky. Nezabudnite
ani na vykurovaciu sústavu. Iba kvalitný kotol
vám bude slúži㶇 nieko㶃ko rokov. Vývoj v oblasti
vykurovacej techniky napreduje ve㶃mi rýchlo.
Prevádzkové náklady domácnosti sa vám podarí významne zníži㶇 kúpou kondenza㶜ných
kotlov zna㶜ky Protherm. Majú dlhú životnos㶇,
ve㶃ký výkon, 㶃ahko sa obsluhujú a zapojenie
i spustenie kotlov je nenáro㶜né a pohodlné.
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ŠIKOVNÝ POMOCNÍK
Ak má domácnos㶇 viac ako jednu kúpe㶃㶡u alebo vä㶜šie nároky na dodávku teplej vody, optimálnym pomocníkom je závesný kondenza㶜ný
kotol Tiger Condens so zabudovanou technológiou ISODYN2. Nedisponuje robustným
zásobníkom, napriek tomu dokáže zabezpe㶜i㶇
potrebné množstvo teplej vody v rekordne
krátkom 㶜ase. Teplá voda sa v tomto kotle
pripravuje súbežným využívaním prietokového ohrevu v doskovom výmenníku a v jednom alebo dvoch zabudovaných zásobníkoch

s objemom len 21 litrov z nehrdzavejúcej ocele.
V systéme ISODYN2 sa podarilo eliminova㶇
problém so stabilitou teploty teplej vody,
rovnako tu nedochádza k usadzovaniu vodného kame㶡a. Tiger Condens však neslúži len
k príprave teplej vody, ale aj na vykurovanie.
Hodí sa do každej modernej domácnosti. Ide
totiž o elegantný kotol, ktorý môžete umiestni㶇
kamko㶃vek. V㶞aka kompaktnosti a malým
rozmerom vám kotol nebude nikde zavadza㶇.
S kotlom Tiger Condens je život jednoduchší.
U㶃ah㶜uje ho široký rozsah modulácie výkonu,
nízka hlu㶜nos㶇, moderná regulácia, ale aj

nenáro㶜né ovládanie kotla na preh㶃adnom,
podsvietenom LCD displeji.

ˇ
MALÝ KOTOL S VELKÝM
VÝKONOM
Chcete kotol, ktorý sa jednoducho a pohodlne ovláda? Máte záujem o elegantné, malé, ale pritom
výkonné vykurovacie zariadenie? Kondenza㶜né
kotly Panther Condens sa vyzna㶜ujú jednoduchou inštaláciou, majú výborné parametre ohrevu a sú㶜asne patria k najmenším kondenza㶜ným kotlom zna㶜ky Protherm. Hmotnos㶇 nižšia
ako 40 kg a kompaktné rozmery u㶃ah㶜ujú
manipuláciu a zjednodušujú inštaláciu kotla
aj v menších priestoroch. Kotly Panthers Condens sa vyrábajú v prevedeniach kombi (s prietokovým ohrevom teplej vody) alebo systémové kotly, a to v troch výkonových radách so
širokým rozsahom modulácie výkonu. Charakteristický je pre ne intuitívny spôsob obsluhy,
moderná elektronika 㶜i nerezový kondenza㶜ný výmenník. Ve㶃ký LCD displej poskytuje
množstvo informácií a informuje užívate㶃ov
o najdôležitejších prevádzkových parametroch
kotla a tiež o jeho neštandardných stavoch.
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VYKUROVANIE
Ich sú㶜as㶇ou je aj nová hydroskupina s 㶃ahšie
dostupnými komponentmi. V kombinácii s prídavným zásobníkom teplej vody predstavujú
kotly Panther Condens navyše ú㶜inný a rýchly
spôsob prípravy teplej vody.

DIZAJNOVO ZOSÚLADENÉ ZOSTAVY
Mnohí z vás majú záujem o kotol, v ktorom
sa sk㶚bi vykurovanie s ohrevom teplej vody.
Kondenza㶜ný kotol Panther Condens dokáže
splni㶇 aj túto požiadavku. Prostredníctvom trojcestného ventilu zabudovaného v kotle možno
po㶃ahky vytvori㶇 nieko㶃ko variácií zostáv so
60 l alebo 120 l zásobníkom. Zostavy Panther
Condens so 60 l zásobníkom sú komplexným
riešením, ur㶜ené zákazníkom, ktorí uprednost㶡ujú zásobníkový ohrev teplej vody pred
jej prípravou prietokovým spôsobom. Dohriatie
vody je rýchle, s nízkymi tepelnými stratami.
Ke㶞že zásobník je dizajnovo zosúladený s kotlom, môžete ho bez problémov umiestni㶇 ved㶃a
kotla vpravo, v㶃avo alebo pod kotol. K vysokému
štandardu príjemného bývania prispieva aj
zostava kondenza㶜ného kotla so 120 l zásobníkom teplej vody s názvom Aqua Complet Panther Condens. Je ur㶜ená hlavne pre užívate㶃ov
s vä㶜šími požiadavkami na množstvo teplej vody.

NEZABUDNITE NA REGULÁCIU
Ku kondenza㶜ným kotlom Tiger Condens
a Panther Condens si môžete vybra㶇 jeden
z obojsmerne komunikujúcich izbových regulátorov zo série Thermolink, pomocou
ktorého si jednoducho naprogramujete ekonomický režim vykurovania a prijate㶃nú
teplotu teplej vody. Slúžia na ovládanie vykurovacieho systému v závislosti od izbovej
teploty, od nastaveného vykurovacieho alebo chladiaceho programu a ak je pripojený
vonkajší sníma㶜, aj v závislosti od vonkajšej
teploty s možnos㶇ou automatickej optimalizácie vykurovacej krivky. S izbovými regulátormi radu Thermolink môžete kotly ovláda㶇
aj priamo z izby, a to dokonca bezdrôtovo.
Tieto programovate㶃né regulátory u㶃ah㶜ujú
nastavovanie požadovaných hodnôt pomocou
preh㶃adného displeja s možnos㶇ou výberu
vhodnej jazykovej verzie. Umož㶡ujú nastavi㶇
jeden týždenný program s možnos㶇ou
kombinácie až 7 rôznych 㶜asových úsekov
s individuálne nastavite㶃nou teplotou pre
vykurovanie a aj pre ohrev teplej vody. Viac
informácií o závesných kondenza㶜ných kotloch Protherm a ich zostavách sa do㶜ítate na
www.protherm.sk a www.tigerprevsetkych.sk.
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