
EKCO.T
EKCO.TM

Wyposażenie dodatkowe

Najważniejsze zalety

+ Wersja EKCO.T - kocioł dużej mocy do współpracy z instalacją c.o. 
oraz z wymiennikiem c.w.u.

+ Wersja EKCO.TM - kocioł ze sterowaniem pogodowym, dużej mocy, umożliwiający 
współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u. 

+ Możliwość łączenia w kaskady, w takim układzie należy zastosować kocioł 
EKCO.TM (nadrzędny) i kotły EKCO.T (podrzędne)

+
O ORegulacja temperatury wody w instalacji c.o. w zakresie od 40 C do 85 C

+ Kotły dużej mocy wyposażone są w pompę obiegową oraz 2 zespoły grzejne, 
co zmniejsza obciążenie grzałek i zapewnia ich wysoką trwałość

+ W celu zapewnienia energooszczędnej eksploatacji, do sterowania kotłem EKCO.T 
zalecane jest zastosowanie dodatkowego regulatora temperatury pokojowej

+ Kocioł może współpracować z instalacją c.o. i z wymiennikiem c.w.u. 
Do współpracy z wymiennikiem c.w.u. potrzebne jest zastosowanie zaworu 
dzielącego trójdrogowego z siłownikiem oraz czujnika temperatury WE-008

Wymiary

Dane techniczne
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Modele EKCO.T - kotły dużej mocy w wersji podstawowej

Modele EKCO.TM - kotły dużej mocy ze sterowaniem pogodowym

Kod produktu Moc / zasilanie Nominalny pobór prądu (A) 2Minimalny przekrój przewodów (mm )

EKCO.T-30 30kW /400V 3N~ 3x43,3 5x10

EKCO.T-36 36kW /400V 3N~ 3x52 5x10

EKCO.T-42 42kW /400V 3N~ 3x60,6 5x10

EKCO.T-48 48/kW /400V 3N~ 3x69,3 5x16

Uwaga! Kotły EKCO.T należy dodatkowo wyposażyć w sterownik temperatury oraz w przypadku współpracy z zasobnikiem w zawór 3-drogowy 
i czujnik temperatury WE-008

Kod produktu Moc / zasilanie Nominalny pobór prądu (A) 2Minimalny przekrój przewodów (mm )

EKCO.TM-30 30kW /400V 3N~ 3x43,3 5x10

EKCO.TM-36 36kW /400V 3N~ 3x52 5x10

EKCO.TM-42 42kW /400V 3N~ 3x60,6 5x10

EKCO.TM-48 48/kW /400V 3N~ 3x69,3 5x16

Uwaga! Kotły EKCO.TM w przypadku współpracy z zasobnikiem należy dodatkowo wyposażyć w zawór 3-drogowy i czujnik temperatury WE-008

Elektryczne kotły c.o.

Kod produktu Zdjęcie Opis

CZUJNIK WE-008 czujnik temperatury WE-008 do kotłów EKCO.T i EKCO.TM (do pomiaru temperatury w zasobniku c.w.u.)

lata2
gwarancji

Kotły dużej mocy

Polecane 
do fotowoltaiki


