Ogrzewanie elektryczne nigdy nie było tak
tanie!

Firma ELTERM, czołowy polski producent urządzeń grzewczych, w tym najbogatszego na rynku
typoszeregu elektrycznych kotłów wodnych oraz sprzęgieł hydraulicznych, ma przyjemność
przedstawić Państwu swój najnowszy produkt:
najmniejszy oraz najtańszy elektryczny kocioł do centralnego ogrzewania – model „Ułan” (AsPC)

• Idealny jako alternatywne źródło ciepła
• Dedykowany do współpracy z pompami ciepła, każdym
innym typem kotła C.O. lub kominkiem
• Może pracować w otwartym lub zamkniętym układzie
C.O.
• Wyposażony w intuicyjne oraz inteligentne sterowanie
• Wymiary: 560 x 175 x 155mm; waga ~5kg
• Moc: od 4 do 12kW
• Cena: od 1700 PLN netto + VAT

Więcej informacji na temat kotła „Ułan”, jak również pozostałych modeli, dostępnych jest na
www.elterm.pl

Zasady doboru kotłów elektrycznych ELTERM

SilverLine

GoldLine

RedLine

Srebrna stylistyka oraz elektronika
wzbogacona o:
• PID - regulator
proporcjonalno-całkująco-różniczkujący
• BM - nieulotna pamięć programów
• SC - zabezp. przed nadmierną
częstotliwością załączeń kotła
• OSC - poczwórne zabezpieczenie przed
przegrzaniem
• DM - podwójny licznik pracy kotła EKW
• PAS - system zabezpieczający pompę
"ANTY STOP"
• Watch Dog - system nadzorujący
procesor
• możliwość sterowania za pomocą
telefonu GSM

Złota stylistyka oraz
elektronika SilverLine
wzbogacona o:
• regulator pokojowy
wbudowany w kocioł
• tygodniowe
programowanie c.o. (9
programów)
• tygodniowe
programowanie cwu (9
programów)
• tygodniowe
programowanie pompy
cyrk. (9 programów)
• sterowanie pogodowe
(10 krzywych)
• ciekłokrystaliczny
panel sterujacy
• możliwość sterowania
za pomocą telefonu GSM

Elektronika SilverLine
lub GoldLine
wzbogacona o:
• parametry pracy do
90°C
• automatyka typowo
przemysłowa
• wykorzystanie
przekaźników
półprzewodnikowych
• zwiększona trwałość
podzespołów
• dodatkowy system
chłodzący
• wyzwalacz wzrostowy z
rozłącznikiem
izolacyjnym
• możliwość sterowania
za pomocą telefonu GSM

• sterowanie pokojowe,
pogodowe i podłogowe
• idealny jako
alternatywny
• nie wymaga połączenia
z kominem
• funkcja lato-zima
(dwufunkcyjne)
• podzespoły od
renomowanych
dostawców

• szybki termin realizacji
• niewymagany rozruch
zerowy
• równomierne
obciążenie pracy grzałek
• czasowa zwłoka pompy
• oraz bardzo atrakcyjna
cena!

Dodatkowe cechy kotłów Elterm
• sprawność 99,5%
• cicha praca
• zespół grzewczy ze stali
• łatwy montaż i obsługa
• automatyczny dobór mocy co 1/6
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