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1. Zarys historyczny

1.1. Początki produkcji gazowych podgrzewaczy wody

Początki działalności 
naszej firmy sięgają 
1945 roku, jednak 
przełomowy stał się rok 
1956, kiedy to 
rozpoczęła się produkcja 
podgrzewaczy 
łazienkowych. 



1.2. Początki produkcji kotłów gazowych

Z chwilą dopuszczenia 
gazu do ogrzewania 
mieszkań - w roku 
1987 uruchomiono 
produkcję gazowych 
kotłów c.o.



1.3. Rozwój firmy

Zaostrzone Dyrektywy Unijne 
dot. sprawności 

energetycznej urządzeń       

Istotne zmiany na rynku
 urządzeń grzewczych 

Od września 2015



1.4. Termet S.A. dzisiaj

Do tej pory w kotłach 
duża część energii była 
tracona bezpowrotnie, 
zmieniło się to w kotłach 
kondensacyjnych które 
dzięki procesowi 
kondensacji są w stanie 
odzyskać ciepło ze spalin. 

Porównując gazowe kotły kondensacyjne z kotłami standardowymi 
oszczędności w zużyciu gazu mogą wynieść

15-20% w skali roku.



1.4. Termet S.A. dzisiaj

Kotły kondensacyjne firmy 
TERMET przystosowane są do 
współpracy z pompami ciepła, 
kolektora słonecznymi, czy też 
panelami fotowoltaicznymi, 
których praca opiera się na 
odnawialnych źródłach energii.



Wyroby firmy Termet S.A. charakteryzują się 
bardzo wysoką sprawnością, np.:

- EcoCondens Silver ~109%
- EcoCondens Gold Plus ~108%

2. Elementy wpływające na fenomen kotłów kondensacyjnych

2.1. Sprawność



Konstrukcja wymiennika ciepła opiera się na najnowszej 
technologii tzw. „zimnych drzwi” – której fenomen polega 
na obniżeniu temperatury powierzchni drzwi wymiennika 

do 30˚C, podczas gdy w tradycyjnych rozwiązaniach 
wynosiła ok. 70˚C.

2.2. Efekt zimnych drzwi

wyższa 
sprawność

mniejsze 
straty ciepła



Szeroki zakres modulacji 
od 11% do 100% 
pozwala na stosowanie urządzeń 
również w:
- mieszkaniach
- małych domach
- budynkach niskoenergetycznych
bez generowania strat ciepła.

2.3. Szeroki zakres modulacji palnika

Użytkownik płaci za 
energię faktycznie 

wykorzystaną



Szeroki zakres modulacji 
eliminuje efekt tzw. „taktowania” 

2.4. Szeroki zakres modulacji palnika od strony praktycznej

dzięki czemu liczba zapłonów 
jest niższa, 

urządzenie działa płynniej nie 
obciążając innych podzespołów kotła

zwiększa się jego żywotność



Stabilność płomienia pozwala 
na znaczne ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń 
< 50 mg/kWh, 

co klasyfikuje urządzenia do 

2.5. Praca w trudnych warunkach

klasy NOx - 5



NOx < 50 mg/kWh 

Sprawność użyteczna ~108%

Poziom mocy akustycznej < 48 dB

Modulacja od 11% do 100%

Klasa energetyczna - A



Użycie komponentów 
z najwyższej półki 
technicznej oraz wysoka 
jakość wykonania 
pozwoliły na objęcie 
kotłów 7 letnim okresem 
gwarancji. 

2.6. 7 lat gwarancji



3.1. Norma ISO 9001 oraz Polityka Środowiskowa

3. W jaki sposób promujemy oraz stosujemy ochronę środowiska?



 zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu
 zabezpieczenie przed wybuchowym zapaleniem gazu
 zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych temperatur
 dbanie przez Autoryzowany Serwis Firmowy

3.2. Gaz – bezpieczeństwo i komfort użytkowania



 brak konieczności wydzielania dodatkowej przestrzeni
 rozbudowana sieć gazowa
 możliwość dostosowania do dowolnego rodzaju gazu

3.3. Urządzenia dostosowane do każdego rodzaju gazu



Dzięki swoim wysokim 
parametrom oraz niezwykłym 
cechom produkty doskonale 
nadają się do stosowania 
w programach ograniczających 
emisję szkodliwych 
zanieczyszczeń w ramach których 
można wymienić stare urządzenia 
węglowe na nowe, przyjazne dla 
środowiska. 

3.4. Urządzenia gazowe przyjazne dla środowiska naturalnego



Dziękujemy za uwagę
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