Artykuł promocyjny

Elterm – polski producent armatury zabezpieczającej
i usprawniającej pracę instalacji grzewczej
Czasy kiedy instalacja grzewcza składała się z
grubsza z kotła, systemu rur, grzejników oraz
prostych zaworów pracujących w układzie grawitacyjnym należą do słusznie minionych i zapewne nie wrócą. Dzisiejszy system grzewczy
to skomplikowany układ zaworów sterujących,

mieszających, rozdzielaczy, doskonałych elektronicznych pomp, systemu czujników, zabezpieczeń, mających skutecznie rozprowadzić ciepło generowane przez zaawansowany kocioł
c.o. Zdecydowanie warto te zazwyczaj drogie
urządzenia zabezpieczyć!

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz instalatorów, firma
Elterm poszerzyła typoszereg o kolejne grupy
produktów. Największe zainteresowanie budzą w obecnym sezonie grzewczym poniższe
trzy kategorie.

Zewnętrzne wężownice schładzające Strażnik
(dostępne wersje ocieplone i nieocieplone)
l umożliwia zamontowanie kotłów na paliwo
stałe w zamkniętych układach c.o.,
l skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła
w przypadku awarii kotła (np. brak prądu),
l bardzo wysoka jakość wykonania, 100% kontroli ciśnieniowej.

Sprzęgła hydrauliczne SHE (dostępne wersje
ocieplone i nieocieplone)
Firma Elterm jest także jednym z największych
krajowych producentów sprzęgieł hydraulicznych, do zalet których zaliczyć możemy:
l uniknięcie konieczności regulacji układu
dzięki niezakłóconym wzajemnym przepływom pomp,
l ograniczenie liczby reklamacji związanych
z nieprecyzyjnie działającym lub zapowietrzającym się układem,
l do 30% dłuższa żywotność kotła dzięki wykorzystaniu odmulania oraz odpowietrzania
układu,
l oszczędności dzięki dużo szybszej reakcja
automatyki kotła,
l zadowolenie klienta z dokładnie działającego układu grzewczego – bezcenne!

Filtroodmulniki magnetyczne Dryl (dostępne
wersje ocieplone i nieocieplone)
l wyjątkowo skuteczne odpowietrzanie dzięki zastosowaniu kombinacji gęstych filtrów
siatkowych,
l duża powierzchnia siatki filtracyjnej zapobiegająca szybkiemu zamuleniu,
l zwiększona siła przyciągania wewnętrznego stosu magnetycznego,
l łatwa i szybka wymiana/czyszczenie siatki
filtracyjnej i magnesów,
l znaczne obniżenie korozji instalacji c.o.,
l wydłużenie żywotności i okresu bezawaryjnego działania kluczowych, najbardziej wrażliwych elementów instalacji c.o.
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi
produktami: m.in. najbogatszym typoszeregiem kotłów elektrycznych.
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