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Nowa seria kotłów kondensacyjnych ONE
Nowa generacja kotłów kondensacyjnych ONE od Ariston to pewność pełnego i innowacyjnego zarządzania ogrzewaniem. Seria ONE to trzy linie kotłów: Clas ONE,
Genus ONE oraz segment Premium z kotłami Alteas ONE Net.
Wszystkie kotły serii ONE oparte są na nowym wymienniku ciepła XTRATECH, o udoskonalonej konstrukcji. W wymienniku zwiększono znacznie średnice przepływu
czynnika, co polepsza wymianę ciepła i wydłuża jego żywotność. Akcesoria termoregulacyjne ONE znacząco zwiększają efektywność i komfort użytkowania pozwalając
na klasyfikację nowych kotłów serii ONE w klasie energetycznej A+. Kotły ONE są
w pełni przystosowane to zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Ariston
Net, dzięki czemu można je łatwo programować, zarządzać i kontrolować ich pracę,
a także mieć gwarancję stałej opieki serwisowej.
Najbardziej zaawansowany technologicznie model – ALTEAS – wyróżnia się ponadto
doskonałym wykończeniem w kolorze czarnym, z przednią obudową pokrytą szkłem
UltraSafe odporną na zarysowania.
www.ariston.com

Kompaktowy kocioł Lumea MPX od De Dietrich
W lipcu do sprzedaży trafił nowy gazowy kocioł kondensacyjny w wersji
jedno- i dwufunkcyjnej – Lumea MPX firmy De Dietrich. Najnowszy kocioł firmy
De Dietrich dzięki kompaktowym wymiarom, dedykowany jest zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizowanych.
Estetyczna, a zarazem zwarta konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet
w małych pomieszczeniach i na ścianach,
gdzie każdy centymetr kwadratowy ma
znaczenie. Co więcej, kocioł dostępny
jest także w wersji „BIC”, czyli ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. Ze stali
nierdzewnej o pojemności 40 litrów. Ko-

cioł w tej specyfikacji dobrze sprawdzi
się w mieszkaniach lub domach, w których brakuje miejsca na standardowy
podgrzewacz stojący pod kotłem, a występuje zwiększone zapotrzebowanie
na c.w.u. Urządzenie zapewnia aż do
500 litrów gorącej wody w 30 min. Jest
również ciche za sprawą wewnętrznej
izolacji dźwiękochłonnej. Średnioroczna
efektywność energetyczna kotła LUMEA
to aż 93%, co przekłada się na wysoką
sprawność sięgającą 109%.
www.dedietrich.pl

Innowacyjny system Viega Smartpress
z metalowymi złączkami o zoptymalizowanym przepływie
Idealnym rozwiązaniem do rozprowadzania instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczych na kondygnacji są elastyczne rury wielowarstwowe. Nowy system Viega Smartpress zapewnia jeszcze większe ułatwienie montażu. Innowacyjne
złączki Viega Smartpress stanowią duży skok w rozwoju dla rur wielowarstwowych: złączki zaprasowywane ze stali nierdzewnej i brązu nie mają o-ringów,
lecz odporne na duże obciążenia korpusy oporowe z PPSU. Założona na nie
rura zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie na całej powierzchni. Ułatwia
to montaż, bowiem bezpośrednio po docięciu na rurę można założyć złączkę
i zaprasować. Nie ma konieczności usuwania zadziorów, kalibrowania ani poszerzania rur wielowarstwowych. Do zaprasowywania innowacyjnych złączek
Viega Smartpress stosuje się zaciskarki Viega w połączeniu z dostosowanymi
do systemu szczękami zaciskowymi.
www.viega.pl
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