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PIERWSZY NUMER
NASZEGO BIULETYNU
W tych pandemicznych czasach
spotkania z Wami są bardzo
utrudnione, a organizacja szkoleń
wręcz niemożliwa.
Staramy się jednak pozostać
w kontakcie.
W związku z tym przesyłamy
premierowe wydanie naszego
biuletynu firmowego. Będziemy w
nim informować o naszych
nowościach produktowych,
ważnych wydarzeniach, a także
przekazywać trochę wiedzy
technicznej.
Mamy nadzieję, że będzie to dla
Was interesująca lektura :)
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Cyfrowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Zadaniem ogrzewania podłogowego jest uzyskanie w
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i sterowania ogrzewaniem w dużych budynkach np.
pensjonatach.
Aplikacja mobilna (Caleon) dostępna jest bezpłatnie do
pobrania w Google Play (Android) oraz App Store (iOS).
Więcej informacji

niewielka ilość urządzeń.
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Nowości w ofercie

DUOTERM PLUS
Sprzęgło hydrauliczne w izolacji
pełniące także funkcję rozdzielacza do
podłączenia trzech grup pompowych
(Pramix-ów). Może pracować także jako
samodzielny rozdzielacz po zamknięciu
zaworu regulacyjno-odcinającego.
Duoterm Plus służy do oddzielenia
obiegu kotłowego od obiegu grzewczego
oraz rozdzielenie go na dwa niezależne
obiegi grzewcze. Sprzęgło przeznaczone
jest do współpracy z kotłami gazowymi
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atmosferycznymi i kondensacyjnymi,
kotłami olejowymi oraz pompami ciepła
do 50 KW.

KOMPLETY POD BATERIE WYGIĘTE
Komplety PF21, PFM21 oraz V87 (PP-R) dostępne są w dwóch
długościach - 100 i 150mm.
Przeznaczone do podłączenia baterii zarówno stojących jak
i naściennych.
Kolana naścienne mogą być zamontowane na płytce
metalowej równolegle lub pod kątem.

CENTRALA PRANDELLI ZE STEROWANIE POMPĄ
ORAZ KOTŁEM
Centrala Prandelli M301 do sterowania ogrzewaniem
podłogowym dostępna jest teraz także w wersji rozszerzonej.
Model M310 służy nie tylko do sterowania siłownikami i
pompą, ale także kotłem.
do Centrali można podłączyć max 6 termostatów oraz 15
siłowników (NO lun NC).

PRANDELLI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Najnowsze informacje o nowościach i promocjach
zawsze znajdziecie na naszych profilach w
mediach społecznościowych.
Zapraszamy do polubienia, a także subskrybcji
naszego kanału na YouTube.
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OUTLET
Na naszej stronie internetowej dostępna
jest zakładka "Outlet - ostatnie sztuki".
Zamieszczone tam produkty dostępne są
w ograniczonej ilości, ale za to w
atrakcyjnych cenach.
Ceny podane na stronie są ostatecznymi
cenami netto, od których nie udzielamy
rabatów.
Sprawdź aktualną ofertę

Made in Italy
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Firma Prandelli jest firmą włoską, dlatego też w tym miejscu
chcemy utworzyć "włoski kącik". Będziemy tu zamieszczać
ciekawostki dotyczące bezpośrednio naszej firmy, ale także
kraju i regionu, z którego się wywodzimy. Zapraszamy :)

PRANDELLI - PONAD 100 LAT HISTORII RODZINY
Prandelli od początku funkcjonowania, czyli od roku 1899
znajduje się w rękach rodziny Prandelli.
Założyciele firmy – Bortolo Prandelli oraz jego brat Giovanni
- posadowili fabrykę w dolinie Lumezzane nad brzegiem rzeki
Gobbia, aby wykorzystać energię kinetyczną wody, która
pozwoliłaby na działanie maszyn. Elektryczność została
doprowadzona do doliny dopiero w 1907 roku.
Po śmierci braci firma przeszła w ręce synów Bortola, a w
roku 1995 właścicielem został zięć jednego z synów - Vittorio
Franzoni . Obecnie firmą kieruje jego córka.
Podczas I wojny światowej w fabryce Prandelli produkowane
były pociski dla armii włoskiej.
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