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Katalog rozwi¹zañ 
do instalacji domowych
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Combo Smart CO 
- bufor z fukcj¹ CWU

Duo Smart CO 
- rozdzielacz z grupami pompowymi

T-Smart CO 
- sterowanie uk³adu grzewczego

Compact
- rodzielacze i sprzêg³o-rozdzielacze

Solid
- sprzêg³o hydrauliczne

Turbokominek Premium
- wodne wk³ady kominkowe

Turbosolar
- pró¿niowe kolektory s³oneczne

WNW - wymiennik z naczyniem 
wzbiorczym

NW - otwarte naczynia wzbiorcze
ze stali nierdzewnej

Connect - wymiennik integracyjny
p³aszczowo-rurowy

Integrator SH 
- integracja w uk³adzie zamkniêtym

Sp
is 

tr
eœ

ci

Sterownik T-COM Digital
- zautomatyzowana praca kominka

3

4

5

7

21

22

23

24

24

25

26

26

650 mm

integracja 
wielu ró¿nych 
Ÿróde³ ciep³a 

Combo Smart CO - domowy bank ciep³a 
Wydajny bufor ciep³a z funkcj¹ CWU, integruj¹cy ró¿ne Ÿród³a energii

c

Kompaktowe urz¹dzenie 
wielofunkcyjne do 
buforowania i wymiany energii

Korzyœci z przejêcia przez bank 
ciep³a funkcji zbiornika CWU

eliminacja potrzeby dodatkowego 
zbiornika ciep³ej wody u¿ytkowej

szybsze przygotowanie du¿ej iloœci 
CWU

obs³uga 
obiegów

grzewczych 
i CWU

stal nierdzewna,
wymienniki do 7 m2 

optymalne 
wymiary

zaizolowana 
obudowa

efektywna 
wymiana

ciep³a

eliminacja potrzeby dodatkowego 
rura¿u i izolacji do zbiornika CWU

eliminacja potrzeby monta¿u pompy 
obiegowej do zbiornika CWU

eliminacja zu¿ycia energii do 
obs³ugi pompy obiegowej CWU

wykluczenie pracy grza³ki 
w celu eliminacji bakterii legionelli

Przep³ywowe dostarczanie CWU 
= mniejsze zu¿ycie energii

Kompatybilnoœæ z nowoczesnymi
urz¹dzeniami grzewczymi OZE

mo¿liwy odbiór ciep³a z OZE

2000 m
m

wielomedialnoœæ 
>  wybór najbardziej ekonomicznego 
Ÿród³a ciep³a w danych warunkach

przep³ywowo
podgrzewana 

CWU

mniejszy koszt 
uzdatnianiania CWU 
i pracy pomp obiegowych 
oraz mniejsze straty 
ciep³a w dystrybucji 
wody u¿ytkowej

zapewnienie du¿ej iloœci 
wody w krótkim czasie

3

ciep³o 
warstwowane

brak
legionelli

buforowanie energii
z funkcj¹ sprzêg³a
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niezbêdny element 
gwarantuj¹cy prawid³ow¹ 

realizacjê przep³ywów

estetyka wykonania i ³atwy 
monta¿

oszczêdnoœæ miejsca: 
rozstaw 90 mm

W
ysoka jakoœæ 

pom
p obiegow

ych

Duo Smart CO - logistyka ogrzewania
Zestaw grup pompowych z rozdzielaczem 
Porz¹dkowanie i kontrola obiegów + optymalizacja przestrzeni

Rozdzielacz Smart CO: 
³¹czenie zasilañ i powrotów 
w 1 rzêdzie z podzia³em 
na obwody

integracja zarówno obiegów grzejnikowych,
jak i pod³ogowych 

2 grupy pompowe Smart CO 
dozuj¹ce w³aœciw¹ iloœæ ciep³a 
na obiegi grzewcze 
Wersja z podmieszaniem lub bez

eliminacja strat ciep³a: 
zaizolowana obudowa

Ultra-kompaktowa logistyka ogrzewania 
integracja zasilañ 
i powrotów
w jeden rozdzialacz 

mniejszy o 28% 
rozstaw do rura¿u 
obiegów

> w efekcie mniejsze zu¿ycie surowców 
potrzebnych do prawid³owego rozdzielenia 
obiegów: ekologia materia³owa

opcjonalnie wersja z trzema
grupami pompowymi do
obs³ugi trzech obiegów
grzewczych

4 sterowanie pogodowe 
i tygodniowe

dedykowane funkcje 
Smart CO

ochrona instalacji 
przed 
zakamienieniem

komunikacja z 2 
regulatorami 
pokojowymi

opcja sterowania kolektorami 
s³onecznymi

Sterownik T-Smart CO - gdziekolwiek jesteœ
Zarz¹dzanie instalacj¹ przygotowania CWU oraz ogrzewania ca³ego 
domu przez kolorowy panel dotykowy i internet

kolorowy 4,3' 
ekran 
dotykowy

5
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Mo¿liwoœci zastosowania urz¹dzeñ Smart CO w celu 
dywersyfikacji Ÿróde³ ciep³a i ewentualnego 
rozszerzenia o kolejne urz¹dzenia grzewcze 
w póŸniejszym czasie

Turbokominek Premium
- wk³ady kominkowe z p³aszczem wodnym

Sprawdzona  w trudnych 
warunkach technologia 

o wysokich parametrach 
grzewczych

ekonomiczna i bezpieczna alternatywa do 
ogrzewania ca³ego domu i CWU

unikalna dwusystemowa transmisja ciep³a 
(p³aszcz wodny w uk³adzie otwartym, 
wbudowany wymiennik do zapewnienia 
ciep³a w uk³adzie zamkniêtym) 

innowacyjny podwójny system dystrybucji 
powietrza (z pomoc¹ wentylatora 
i przepustnicy)

jeszcze lepsza wizja ognia dziêki  wy³o¿eniu 
z wernikulitu i ¿arobetonu oraz 
zamkniêtemu Systemowi Czystej Szyby

wspó³praca z ka¿dym kot³em (mo¿liwoœæ 
wy³¹cznoœci pracy kominka dla 
optymalizowania kosztów energii)

5 mm 

Wersja UZ ( uk³ad  zamkniêty ) 

Standardowe wyposa¿enie

Nasze kominki posiadaj¹ wbudowany wymiennik 
ciep³a, który pozwala spe³niæ wymóg prawny 
bezciœnieniowej pracy samego p³aszcza 
wodnego kominka  w uk³adzie otwartym.

nogi, szyba, ruszt, kaseta/szulfada na popió³, 
wbudowany wymiennik,komora spalania 
wy³o¿ona wk³adem ceramicznym. otwierak 
drzwiczek kominkowych/klamka  

23  wzory dla ka¿dego wnêtrza

Dla jednego standardu technologii korpusu 
w k ³ a d u  ko m i n ko w e g o  o fe r u j e m y  
ró¿norodne pod k¹tem wymiarów 
w z o r n i c t w o  r a m  k o m i n k o w y c h  
nowoczesnych (szklanych z czarnym 
dekorem), rustykalnych (¿eliwnych) 
i klasycznych (prostych. stalowych). Poœród 
nich oferujemy równie¿ 3 wzory ram 
naro¿nych oraz 2 z szybami ³ukowymi.

Turbokominki Premium s¹ dostêpne 
w mocach: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 
34, 36 kW.

Oferujemy równie¿ kominek dwustronny 
DUO-MIX w oparciu o 2 ramy o tych 
samych wymiarach.
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T-COM Digital
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Oferujemy równie¿ kominek dwustronny 
DUO-MIX w oparciu o 2 ramy o tych 
samych wymiarach.

7

T-COM Digital



Horizon Grande - du¿y kominek panoramiczny
do nowoczesnych, przestronnych wnêtrz
Rama szklana z czarnym wysokim dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 577 mm Szer. ramy 1000 mm. Przek¹tna szyby: 44,5”.  Ukryta szuflada na popió³.
Dostêpne moce: 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW

Ramy nowoczesne

Migo Glass - kominek nowoczesny 
w praktycznym rozmiarze
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 483 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 32,3”. Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

10 kW 912 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Elka Glass - kominek naro¿ny: podwójny widok
ognia w salonie
Rama z dwoma szybami z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 581 mm Szer. ramy 768 i 497 mm. Przek¹tna szyby: 37,4” i 29,6”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

8

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Horizon - kominek panoramiczny
do nowoczesnych, minimalistycznych wnêtrz

Rama szklana z czarnym wysokim dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
”Wys. ramy: 450 mm Szer. ramy 800 mm. Przek¹tna szyby: 34,9 .  Ukryta szuflada na popió³.

             Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Ramy nowoczesne
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Milo - proste rozwi¹zanie do nowoczesnego wnêtrz
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 495 mm Szer. ramy 660 mm. Przek¹tna szyby: 31,3".  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

10

Mini Glass - ekskluzywna linia wzornicza we 
wspó³czesnym, niewielkim wnêtrzu.
Rama szklana z czarnym wysokim dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 487 mm Szer. ramy 600 mm. Przek¹tna szyby: 28,9"  Ukryta szuflada na popió³.
             Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Ramy nowoczesne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Parva Glass - nowoczesny design w poziomym 
wymiarze
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 350 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 31,1”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

11

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW

Plazmo - elegancja w nowoczesnym stylu 
w rozmiarze XL
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹. Kaseta na popió³.
Wys. ramy: 600 mm Szer. ramy 800 mm. Przek¹tna szyby: 35"
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW
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10
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             Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Ramy nowoczesne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW
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Ramy nowoczesne
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10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW

Plazmo - elegancja w nowoczesnym stylu 
w rozmiarze XL
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹. Kaseta na popió³.
Wys. ramy: 600 mm Szer. ramy 800 mm. Przek¹tna szyby: 35"
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW
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Vertica Glass - nowoczesny design w pionowym 
wymiarze
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 665 mm Szer. ramy 500 mm. Przek¹tna szyby: 33,9”.  Ukryta szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

Vetro - nowoczesny kominek z wysokim 
dekorem do nowatorskich wnêtrz
Rama szklana z czarnym dekorem, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 654 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 36,5”. Ukryta szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy nowoczesne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Avera - najlepsze rozwi¹zanie do minimalistycznych aran¿acji
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 500 mm Szer. ramy 525 mm. Przek¹tna szyby:  24,1”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Elka - kominek naro¿ny - pe³na wizja ognia 
i uniwersalny design
Rama stalowa z szyb¹ giêt¹, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 581 mm Szer. ramy 767 i 497 mm. Przek¹tna szyby: 34,5” i 25,7”.  Kaseta na popió³.
         Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Ramy klasyczne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW
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10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW
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         Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Ramy klasyczne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW 36 kW



Elka Mini  – podwójny widok ognia do 
minimalistycznych wnêtrz.
Rama stalowa z szyb¹ giêt¹, z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 435mm Szer. ramy 767 i 500 mm. Przek¹tna szyby: 32,6” i 22,4”. Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Migo - prostota i funkcjonalnoœæ w salonie
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 483 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 29”. Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW
14

Parva - rozwi¹zanie do minimalistycznych aran¿acji
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 350 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby:  26,5”.  Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Profi - pionowy widok ognia w nowoczesnym 
wnêtrzu
Rama stalowa  z ukryt¹ klamk¹.
Wys. ramy: 556 mm Szer. ramy 500 mm. Przek¹tna szyby: 23,8”.  Kaseta na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Ramy klasyczne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

28 kW

10 kW 12 kW 15
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Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

Migo - prostota i funkcjonalnoœæ w salonie
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.
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12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW
14
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Ramy klasyczne

Ramy klasyczne

10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

28 kW

10 kW 12 kW 15



Venig - elegancja w ma³ym wymiarze
Rama stalowa z ukryt¹ klamk¹.

600Wys. ramy: 370 mm Szer. ramy  mm. Przek¹tna szyby:  23”. Kaseta na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy klasyczne

14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW10 kW 12 kW

16
12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW

Akant - reprezentacyjny kominek, idealny do wnêtrza 
w stylu retro
Rama ¿eliwna ze zdobieniem z motywem kwiatowym w wersji prawostronnej.
Wys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27".  Szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Caro - podkreœli charakter aran¿acji w stylu 
rustykalnym
Rama ¿eliwna z blokowym zdobieniem geometrycznym w wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27"   na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

10 kW

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

17
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16
12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW
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Caro - podkreœli charakter aran¿acji w stylu 
rustykalnym
Rama ¿eliwna z blokowym zdobieniem geometrycznym w wersji prawostronnej.
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10 kW

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

17



Mini - rustykalny design do ma³ych wnêtrz
G³adka rama ¿eliwna z szyb¹ giêt¹, ³ukow¹. W wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 500 mm Szer. ramy 600 mm. Przek¹tna szyby: 21,4”.   na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW10 kW

Neo 
zabudowy

- uniwersalny rustykalny design do ró¿nej 

Prosta, g³adka rama ¿eliwna w wersji prawostronnej.
SzufladaWys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27”.   na popió³.

Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW
18

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Panoramix - niezapomniany urok salonu w klasycznym 
mieszczañskim stylu
Rama ¿eliwna z motywem kwiatowym, z giêt¹ ³ukow¹ szyb¹. W wersji prawostronnej.
Wys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27".  Szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Vertica - klasyczne wzornictwo dla 
tradycyjnych wnêtrz 
Rama ¿eliwna z blokowym zdobieniem geometrycznym  w wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 700 mm Szer. ramy 500 mm. Przek¹tna szyby: 23,3"   na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

10 kW

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

19



Mini - rustykalny design do ma³ych wnêtrz
G³adka rama ¿eliwna z szyb¹ giêt¹, ³ukow¹. W wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 500 mm Szer. ramy 600 mm. Przek¹tna szyby: 21,4”.   na popió³.
Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW10 kW

Neo 
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SzufladaWys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27”.   na popió³.

Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW
18

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW

Panoramix - niezapomniany urok salonu w klasycznym 
mieszczañskim stylu
Rama ¿eliwna z motywem kwiatowym, z giêt¹ ³ukow¹ szyb¹. W wersji prawostronnej.
Wys. ramy: 650 mm Szer. ramy 710 mm. Przek¹tna szyby: 27".  Szuflada na popió³.
Dostêpne moce:

Vertica - klasyczne wzornictwo dla 
tradycyjnych wnêtrz 
Rama ¿eliwna z blokowym zdobieniem geometrycznym  w wersji prawostronnej.

SzufladaWys. ramy: 700 mm Szer. ramy 500 mm. Przek¹tna szyby: 23,3"   na popió³.
           Dostêpne moce:

Ramy rustykalne

10 kW

Ramy rustykalne

12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 22 kW 24 kW 28 kW 32 kW 34 kW10 kW

19



Sterownik T-COM Digital
- zautomatyzowana praca kominka
z kolorowym panelem dotykowym

osobne menu 
dla instalatora

temperatura bufora
/ zbiornika CWU

sterowanie 
pomp¹ CO

sterowanie 
pomp¹ CWU

zrzut nadmiaru 
ciep³a z CWU

ochrona przed 
zakamienieniem 

obs³uga dziel¹cego 
zaworu  3-dro¿nego

c obs³uga Combo 
Smart CO i Integratora

stabilnoœæ 
temperatury

temperatura
spalin

przedmuchy 
gazów

nadzór p³ynnego 
rozpalania i palenia

x

bezpieczny 
odbiór ciep³a

sygnalizacja
alarmowa!

! opcja 
priorytetu CWU

OBIEGI GRZEWCZE KOMINEK

sterowanie 
pod³ogówk¹*

* przez modu³ ST-61

blokada kot³a 
/pompy ciep³a

letni tryb 
pracy pomp

obs³uga 
przepustnicy
i wentylatora

opcja modu³u
internetowego

21
20

• wewnêtrzny wymiennik ciep³a 
pozwala na pod³¹czenie kominka 
wprost do obiegu zamkniêtego, 
ciœnieniowego

• ciep³o ze spalania drewna 
przekazywane jest do p³aszcza 
wodnego i dalej na obiegi grzewcze 
oraz do przygotowania CWU

• p³aszcz pracuje w systemie 
bezciœnieniowym, otwartym, 
zabezpieczony naczyniem 
wzbiorczym

Technologia wk³adu z ¿arobetonu

Szybsze osi¹gniêcie zadanej temperatury 
wewn¹trz komory -krótsze rozpalanie drewna

Gruby, 50 mm ¿arobeton
- wiêksza wytrzyma³oœæ i izolacyjnoœæ komory

Dedykowana forma do produkcji wk³adu 
z ¿arobetonu, izolacja komory spalania 
 wspomaga proces spalania

ograniczenie wych³adzania 
d³u¿sze utrzymanie wysokiej temperatury
poprawa efektywnoœci przepustnicy

Dwusystemowy obieg ciep³a 

Zamkniêty System Czystej Szyby

czysta
szyba

d³ugi czas
³atwe    

utrzymanie 
przejrzystoœci 
widoku ognia

utrzymanie czystoœci 
i œwie¿oœci wewn¹trz 

pomieszczenia 

kurtyna powietrzna
 skierowana równolegle
 do szyby
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Turbosolar
- pró¿niowe kolektory s³oneczne

sprawdzona w trudnych 
warunkach polska 
technologia klasy Premium

kolektor zbiorczy i ekran transmituj¹cy z jednolitego 
arkusza blachy miedzianej, na³o¿onego na U-rurkê

bezpoœredni przep³yw glikolu
efektywna praca, wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ

2-œcienne rury pró¿niowe: jednolite 
szk³o borowo-krzemianowe
odporne na czynniki chemiczne 
i zmienne  warunki atmosferyczne
opcja dowolnej liczby rur na 
zamówienie

odpornoœæ na stagnacjê 
i wysokie temperatury 
/praca „na sucho”/

wyprofilowana anodowana  
           alu-obudowa
             z dodatkow¹ izolacj¹
               z w³ókna szklanego

opatentowany system 
g³owic stabilizuj¹cy 
mocowanie rur

{ur
l}

przystêpne gabaryty 
panelu 890 x1620 mm 
zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ

praca w bardzo
wysokich temperaturach

   dedykowane mocowanie g³owic dolnej 
                         podpory ze stali nierdzewnej

                    szybki 
                            i bezpieczny 
                              monta¿ 
                           dedykowany 
                           do dachu 
                           skoœnego

profile H-kszta³tne, aluminiowe
i kotwy ze stali nierdzewnej 

z mo¿liwoœci¹ dostosowania do 
ró¿nego rodzaju pokrycia

dedykowany system 
przy³¹czeniowy
kszta³tki mosiê¿ne, 

tuleja na czujnik temperatury

{ur
l}

wysokie roczne 
uzyski energii do 
750 kWh / panel

22

2013: wyró¿nienie produkcji 
Turbosolar  w  konkurs ie  

A k c e l e r a t o r  Z i e l o n y c h  
Technologii GreenEvo.

Min isterstwa Œrodowiska 

WNW - wymiennik z naczyniem 
wzbiorczym

2 urz¹dzenia zintegrowane w 1
>
>

 wymiennik p³aszczowo-rurowy
naczynie przelewowe 

zapewnia automatyczny system 
odpowietrzania oraz odmulania obiegu 
otwartego

 

zajmuje mniej miejsca, u³atwia monta¿ 
instalacji (1 urz¹dzenie mniej)

Dostêpny w 3 wersjach 
stosownie do mocy instalcji: 
25 KW, 40 kW, 55  kW.

Dedykowany dla przep³ywów od 
Ÿród³a ciep³a: 
1,5 m3/h, 2,5 m /h, 3,0 m /h.3 3

oddziela obieg kot³owy od obiegu grzewczego
>
>

>

 instalacja CO nie jest nara¿ona na korozjê i zakamienianie
 woda kr¹¿¹ca w instalacji nie ma kontaktu 

z powietrzem
 obieg kot³owy nadal pracuje w uk³adzie otwartym, w którym poziom wody 

reguluje naczynie przelewowe

Dostêpny równie¿ 
z izolacj¹ termiczn¹.

odp³yw do kanalizacji 1"

5/4" zasilanie uk³adu 
zamkniêtego

1/2" przy³¹cz zaworu p³ywakowego

zasilanie uk³adu
otwartego 1"

powrót
uk³adu

otwartego 1"

5/4" powrót uk³adu 
zamkniêtego

1/2" króciec spustowy

³¹czy kocio³ pracuj¹cy 
w uk³adzie otwartym z instalacj¹ 
w uk³adzie zamkniêtym 23



Turbosolar
- pró¿niowe kolektory s³oneczne

sprawdzona w trudnych 
warunkach polska 
technologia klasy Premium

kolektor zbiorczy i ekran transmituj¹cy z jednolitego 
arkusza blachy miedzianej, na³o¿onego na U-rurkê

bezpoœredni przep³yw glikolu
efektywna praca, wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ

2-œcienne rury pró¿niowe: jednolite 
szk³o borowo-krzemianowe
odporne na czynniki chemiczne 
i zmienne  warunki atmosferyczne
opcja dowolnej liczby rur na 
zamówienie

odpornoœæ na stagnacjê 
i wysokie temperatury 
/praca „na sucho”/

wyprofilowana anodowana  
           alu-obudowa
             z dodatkow¹ izolacj¹
               z w³ókna szklanego

opatentowany system 
g³owic stabilizuj¹cy 
mocowanie rur

{ur
l}

przystêpne gabaryty 
panelu 890 x1620 mm 
zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ

praca w bardzo
wysokich temperaturach

   dedykowane mocowanie g³owic dolnej 
                         podpory ze stali nierdzewnej

                    szybki 
                            i bezpieczny 
                              monta¿ 
                           dedykowany 
                           do dachu 
                           skoœnego

profile H-kszta³tne, aluminiowe
i kotwy ze stali nierdzewnej 

z mo¿liwoœci¹ dostosowania do 
ró¿nego rodzaju pokrycia

dedykowany system 
przy³¹czeniowy
kszta³tki mosiê¿ne, 

tuleja na czujnik temperatury

{ur
l}

wysokie roczne 
uzyski energii do 
750 kWh / panel
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2013: wyró¿nienie produkcji 
Turbosolar  w  konkurs ie  

A k c e l e r a t o r  Z i e l o n y c h  
Technologii GreenEvo.

Min isterstwa Œrodowiska 
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wzbiorczym
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>
>
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>
>

>
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NW - otwarte naczynia wzbiorcze
ze stali nierdzewnej 

Umo¿liwia uzupe³nienie stanu wody w kominku z p³aszczem wodnym, kotle sta³opalnym 
oi instalacji CO poza obrêbem urz¹dzeñ. Praca w temperaturze powy¿ej  0 C..

samo-dopuszczaj¹cy zawór p³ywakowy, uruchamiaj¹cy siê 
samoczynnie w momencie dysponowania przez naczynie 
wzbiorcze iloœci¹ wody mniejsz¹ od wartoœci minimalnej

p³ywak, po³¹czony z zaworem ze stali nierdzewnej, 
wykonany z tworzywa sztucznego odporny na parametry 
wody, wysokie temperatury i korozjê

gwintowane króæce u³atwiaj¹ce przy³¹czenie naczynia do 
systemu instalacji grzewczych

uchwyt u³atwiaj¹cy monta¿ na œcianie.
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Connect - wymiennik integracyjny
p³aszczowo-rurowy

³¹czy urz¹dzenia pracuj¹ce w uk³adzie 
otwartym np. kominki z p³aszczem 
wodnym UO z instalacj¹ pracuj¹c¹ w 
uk³adzie zamkniêtym

³¹czy urz¹dzenia, w których czynnikiem 
jest woda i glikol

zespó³ wymiennikowy umo¿liwia 
separacjê urz¹dzeñ pracuj¹cych w 
uk³adzie bezciœnieniowym, czy 
pracuj¹cych w na glikolu (pompa ciep³a 
monoblok, kolektor s³oneczny) od 
ciœnieniowego uk³adu instalacji CO i CWU

zarz¹dza warstwami temperaturowymi

zastêpuje sprzêg³o hydrauliczne, 
wymiennik p³ytowy lub rurowy, odmulacz

separuje powietrze / odpowietrza 
instalacjê

CONNECT I
dostêpny w 3 wersjach 
stosownie do mocy instalcji: 
25 KW, 40 kW, 55  kW.
dedykowany dla 
przep³ywów od Ÿród³a 
ciep³a: 1,5 m3/h, 
2,5 m /h, 3,0 m /h.3 3

CONNECT II
dwa zespo³y 
wymiennikowe
25 x 25 KW
dedykowany dla 
przep³ywów od Ÿród³a 
ciep³a: 2 x 1,5 m3/h

CONNECT III
trzy zespo³y 
wymiennikowe
25 x 25 x 25 KW
dedykowany dla 
przep³ywów od Ÿród³a 
ciep³a: 3 x 1,5 m3/hdostêpny równie¿ z izolacj¹ termiczn¹

Compact - logistyka obiegów grzewczych
Rozdzielacze i sprzêg³o-rozdzielacze kot³owe - 
uporz¹dkowanie przep³ywów i obiegów grzewczych

ka¿dy z obiegów mo¿e pracowaæ na innych przep³ywach

Sprzêg³o-rozdzielacz Compact SH
rozdzielacz zintegrowany ze sprzêg³em hydraulicznym

instalacje CO z 2 Ÿród³ami ciep³a

Sprzêg³o-rozdzielacz Compact SH Kaskada
rozdzielacz ze sprzêg³em i podejœciem na 2 kot³y

Rozdzielacz Compact

rozdzia³ na
 obiegi grzewcze

równowa¿enie obiegu
kot³owego z grzewczymi

równowa¿enie obiegu
kot³owego z grzewczymi

równowa¿enie 2 obiegów
kot³owych z grzewczymi

{ur
l}

{ur
l}

o180Dlaczego rozdzielacze serii Compact?

³atwy monta¿ ca³ego systemu

optymalizacja miejsca w kot³owni

uszeregowanie elementów instalacji

³atwy monta¿ grup 
pompowych

uproszczony monta¿ instalacji grzewczej

ustalone kierunki przep³ywów

zasilania i powroty 
w jednym rzêdzie 
pogrupowane na obwody

dowolne u³o¿enie w instalacji

gotowe uchwyty mocuj¹ce

dostêpna dedykowana izolacja

prosta diagnoza poprawnoœci 
funkcjonowania instalacji

Warianty technologiczne serii Compact

Rozdzielacze serii Compact 
obs³uguj¹ od 2 do 10 
obiegów grzewczych oraz 
ró¿ne przep³ywy od Ÿród³a 
ciep³a: 

3 a3,5 m /h
6 m /h
8 m /h.

Mo¿liwa jest opcja z ilozacj¹ 
lub bez, jak równie¿ 
dedykowane króæce 
pod³¹czeniowe na 
zamówienie.

3 a
3 a

wysokiej 
jakoœci 
stal kot³owa
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zrównowa¿enie przep³ywów

przed³u¿enie ¿ywotnoœci pomp instalacyjnych 
i kot³a

realizacja uk³adu podwy¿szania temperatury wody 
powrotnej

grawitacyjne 
oddzielanie zanieczyszczeñ      

szybsza reakcja automatyki kot³a

wiêkszy komfort u¿ytkowania dziêki 
wykorzystaniu odmulania i odpowietrzania uk³adu

filtracja czynnika grzejnego przez 

£¹czy odbiorniki ciep³a (obieg grzejnikowy, 
pod³ogowy, zasobnik CWU) z 2 lub 3 Ÿród³ami 
(np. kocio³ gazowy, kominek, zasobnik solarny): 
- pracuj¹cymi na tych samych czynnikach 
i w takich samych uk³adach ciœnieniowych, 
zamkniêtych
- o przep³ywach 31,5 lub 2,5 m /h 
i mocy do 25 lub  40 kW.

5 modeli 
stosownie do 
przep³ywów od 
Ÿród³a ciep³a: 

31,5 m /h, 

2,5 m /h, 

3,5 m /h, 

6 m /h, 

8 m /h

3

3

3

3

.wiêksza niezawodnoœæ 
i optymalna praca uk³adu grzewczego

zarz¹dza i stabilizuje przep³ywy 
(zapobiega zak³óceniom) 

porz¹dek instalacji (zasilania i powroty 
w jednym miejscu) i ³atwy monta¿ 
(mniej z³¹czek instalacyjnych)

wielofunkcyjnoœæ 
urz¹dzenia > zabudowa 
kot³owni nie wymaga 
du¿o miejsca

wyposa¿ony 
w 3-drogowy zawór 
prze³¹czny 
z si³ownikiem*

pomiar temperatury 
i ciœnienia w instalacji

Dodatkowe funkcje:

!

1
2
3

Solid - sprzêg³o hydraliczne
Rozdzielenie obiegu kot³owego i grzejnikowego
Wysprzêglenie kot³a

Integrator SH 
- integracja w uk³adzie zamkniêtym
funkcja rozdzielacza i sprzêg³a hydraulicznego
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priorytet CWU: 
automatyczne 
przekierowanie energii 
do CWU lub pomieszczeñ

etapowe pod³¹czania 
urz¹dzeñ grzewczych

buforowanie 
energii s³onecznej 
w p³aszczu 
wodnym kominka

standaryzacja po³¹czeñ 
> mniejsza awaryjnoœæ bezpieczny i nie 

zak³ócaj¹cy w³aœciwe 
przep³ywy serwis / 
demonta¿ 1 Ÿród³a ciep³a 
(funkcje grzewcze 
realizuje 2 Ÿród³o)

*Integrator SH II obs³uguje 
kot³y z wbudowanym
zaworem 3-drogowym
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Oferta firmy Makroterm 
zosta³a doceniona przez 
uzyskanie nagród Z³oty 
Instalator 2002, 2010, 2011 za 
opracowanie i wdro¿enie 
rozwi¹zañ do zintegro-
w a n e g o  o g r z e w a n i a  
wykorzystuj¹cego OZE 

3 statuetki Z³otego 
    Instalatora dla firmy 
        Makroterm

Nagrody przyznane s¹ przez 
miesiêcznik „Polski Instalator” 
oraz Polsk¹ Korporacjê Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji.za wysokie walory 
t e c h n i c z n e ,  u ¿ y t k o w e ,  
e s t e t y c z n e ,  e k o l o g i c z n e ,  
jakoœciowe i niezawodnoœæ 
w  d z i a ³ a n i u  w y r o b ó w ,  
opracowañ technologicznych 
i konstrukcyjnych. 

Ekologiczna integracja Ÿróde³  - specjalnoœæ firmy Makroterm

 L A U R E AT I N N O W A C Y J N E G O  P R O G R A M U W 2012 r. rozwijane przez 
Makroterm rozwi¹zania 
do integracj i  Ÿróde³ 
zosta³y docenione przez 
M i n i s t e r s t w o  
Œrodowiska w ramach 

realizacji strategii Bezpieczeñstwo Energetyczne i Œrodowisko - firma zosta³a laureatem 
konkursu Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo w dziedzinie integracji Ÿróde³ 
ciep³a.

Oferta Makroterm
wyró¿niona w konkursach
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