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KOSPEL – ciepïa woda na wyciÈgniÚcie rÚki
Ciepïa woda jest jednym
zbpodstawowych
mediów, bez którego nie
moĝna sobie wyobraziÊ
ĝycia. WbzaleĝnoĂci od
indywidualnych potrzeb oraz
uwarunkowañ technicznych
istnieje szereg urzÈdzeñ
umoĝliwiajÈcych ogrzewanie
wody. Firma KOSPEL juĝ od
20 lat specjalizuje siÚ wbich
produkcji.
ELEKTRYCZNE
PODGRZEWACZE
PRZEPYWOWE
Najwaĝniejszymi zaletami podgrzewaczy
przepïywowych sÈ niewielkie gabaryty oraz
automatyczne zaïÈczanie wbmomencie odkrÚcenia kranu – sÈ energooszczÚdne. Nie
wystÚpujÈ tu straty zwiÈzane zbprzechowywaniem wody wbzbiorniku oraz jej przepïywem wbdïugich odcinkach rur.
Najbardziej popularne sÈ podgrzewacze
nadumywalkowe zbbateriÈ EPS2 Twister.
Wbdomkach letniskowych stosuje siÚ podgrzewacze montowane wbkabinie prysznicowej np. EPS2.P Prister. Podgrzewacze podumywalkowe EPO2 Amicus najczÚĂciej
znajdujÈ zastosowanie wbkuchni.
Opisane powyĝej podgrzewacze na 230V
umoĝliwiajÈ korzystanie zbjednego kranu.
ChcÈc uzyskaÊ wiÚksze iloĂci ciepïej wody
naleĝy zastosowaÊ urzÈdzenia trójfazowe
– zbzaïÈczaniem hydraulicznym PPH2 hydraulic lub bardziej zaawansowane technologicznie modele elektroniczne np. PPE2
electronic. Warto wspomnieÊ, ĝe wybór podgrzewacza ze sterowaniem elektronicznym
zapewnia oszczÚdnoĂÊ energii ibzdecydowanie wiÚkszy komfort uĝytkowania.

ELEKTRYCZNE
OGRZEWACZE
POJEMNO¥CIOWE
Opisane powyĝej podgrzewacze przepïywowe posiadajÈ stosunkowo duĝÈ moc. CzÚsto
jest to bariera techniczna trudna do przejĂcia, wtedy do wyboru sÈ ogrzewacze pojem-
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noĂciowe, które moĝna podïÈczyÊ do gniazdka elektrycznego.
Najwaĝniejszym kryterium doboru urzÈdzenia jest jego pojemnoĂÊ. Do umywalki
moĝna zastosowaÊ ogrzewacz POC Luna inox
obpojemnoĂci 5 litrów. WiÚksze iloĂci ciepïej
wody moĝna uzyskaÊ zbogrzewaczy OSV Slim
obpojemnoĂciach od 20 do 80 litrów.

beĝ wÚĝownicy; SW Termo Max – zasobniki
stojÈce zbjednÈ wÚĝownicÈ; SB Termo Solar
– solarne, zbdwoma wÚĝownicami; SWW
Termo Duo – wymienniki c.w.u. zbdwoma
wÚĝownicami wbdolnej czÚĂci zbiornika;
SBW Termo Trio – wymienniki zbtrzema wÚĝownicami. Do wspóïpracy zbkotïami na paliwa staïe najczÚĂciej stosowane sÈ wymienniki poziome zbwÚĝownicÈ – WW Termo Hit
lub zbpïaszczem wodnym – WP Termo Hit.
Firma KOSPEL oferuje szerokÈ gamÚ rozwiÈzañ do podgrzewania wody, zbktórej moĝna
wybraÊ urzÈdzenie najlepiej dopasowane do
potrzeb uĝytkownika. }

WYMIENNIKI IbZASOBNIKI
CIEPEJ WODY
Innym sposobem na podgrzewanie wody
jest zastosowanie kotïa c.o. wbpoïÈczeniu zasobnikiem c.w.u. Stosowanie tych urzÈdzeñ
ma szczególne uzasadnienie wbinstalacjach,
gdzie naleĝy zastosowaÊ cyrkulacjÚ.
Wbnowoczesnych instalacjach zbkotïami gazowymi czy elektrycznymi stosuje
siÚ zbiorniki pionowe. Produkowane sÈ one
wbwersjach: SN Termo Comfort – wiszÈcy
zbwÚĝownicÈ spiralnÈ; SWK Termo Top – stojÈcy zbwÚĝownicÈ ibkróÊcami skierowanymi
wbgórÚ, do montaĝu pod wiszÈcym kotïem
c.o.; SP-180 Termo-S – wymienniki zbpïaszczem wodnym; SE Termo Max – zasobnik
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