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Podgrzewacze gazowe
Pojemno ciowe gazowe podgrzewacze wody 
(tzw. bojlery) to urz dzenia ci nieniowe, któ-
re w szybki i bezpieczny sposób zaspokoj
zapotrzebowanie na ciep  wod . Woda jest 
ogrzewana bezpo rednio przez palnik ga-
zowy. Dzi ki utrzymywaniu sta ego zapasu 
podgrzanej wody mo liwy jest pobór wody
o sta ej temperaturze z wielu punktów czer-
palnych. Ma e pobory wody odbywaj  si  bez 
zapalania palnika.

S  proste w obs udze. Bezpieczn  eksploata-
cj  zapewnia automatyka steruj co-reguluj -
ca z urz dzeniem odcinaj cym dop yw gazu 
w przypadku zga ni cia p omienia na palni-
ku, z czujnikiem zaniku ci gu kominowego, 
z limiterem temperatury wykluczaj cym za-
gotowanie wody. Podgrzewacze maj  te  fa-
brycznie montowany zawór bezpiecze stwa. 
W podgrzewaczach TERMICA zbiornik wy-
konany jest ze stali nierdzewnej, co gwaran-
tuje d ugoletni  eksploatacj .

Model PSW to podgrzewacz gazowy z dodat-
kow  w ownic . Poza sezonem grzewczym 
woda podgrzewana jest przez palnik gazowy, 
natomiast w okresie zimowym – przez kocio
c.o. (np. na paliwo sta e).

Kolektory s oneczne 
W ostatnich latach ciesz  si  du  popular-
no ci  w ród inwestorów. Decyduj c si  na 
zbiornik, warto wybra  taki, który b dzie nam 
s u y  przez wiele lat. Tak  gwarancj  daje za-

kup wymiennika TERMICA, w którym zarów-
no zbiornik jak i w ownice wykonane s  ze 
stali nierdzewnej. Dodatkow  korzy ci  jest 
brak konieczno ci okresowej wymiany anody 
ochronnej – w zbiornikach ze stali nierdzew-
nej anody nie s  potrzebne.

Pompy ciep a
To kolejny niedrogi w eksploatacji, a przy 
tym niezale ny od warunków pogodowych, 
sposób na ciep  wod  poza sezonem grzew-
czym. Zbiornik do pomp ciep a musi by  jed-
nak dedykowany do tego konkretnego celu 
– poniewa  czynnik grzewczy ogrzewany 
przez pomp  ciep a osi ga ni sz  temperatu-
r  ni  w przypadku ogrzewania kot em c.o., 
powierzchnia w ownicy powinna by  wi k-
sza. Jednym ze sposobów na osi gni cie du-
ej powierzchni jest zastosowanie konstruk-

cji „w ownica w w ownicy”. Jak w innych 
zasobnikach TERMICA, tak i tu u ycie stali 
nierdzewnej zapewnia d ugoletni , bezpro-
blemow  eksploatacj .

Termica
Jest polsk  spó k  rodzinn . W 2015 roku fir-
ma obchodzi 30-lecie swojej dzia alno ci pro-
dukcyjnej. Wytwarzamy zbiorniki o pojemno-
ciach od 60 do 3000 litrów. 

Stawiaj c na wysok  jako , specjalizujemy 
si  w stali nierdzewnej, co gwarantuje ochro-
n  przed korozj  i zapewnia d ugoletni  eks-
ploatacj . Nasze zbiorniki nie wymagaj  sto-
sowania anody ochronnej. 

TERMICA stosuje do produkcji zbiorników 
ró ne gatunki stali, zawsze s  to stale wysoko-
gatunkowe, tylko od europejskich producen-
tów. W przypadku zbiorników wykonywanych 
na indywidualne zamówienie stal dobierana 
jest do potrzeb klienta, np. do wody zdrojowej. 

Wszystkie produkty wykonywane s  zgodnie 
z dyrektywami Unii Europejskiej (urz dzenia 
gazowe posiadaja znak CE) i obj te s  gwaran-
cj  do 8 lat. Wymienniki i zasobniki posiadaj
atest Pa stwowego Zak adu Higieny. 

Wysoka jako  by a zawsze jednym z prio-
rytetów firmy, dlatego TERMICA wdro y a
system zarz dzania jako ci  zgodny z norm
PN-EN ISO 9001.

TERMICA spó ka jawna
ul. Ole nicka 32 b

33-200 D browa Tarnowska
tel. 14 642 28 95, faks 14 644 11 33

www.termica.pl
biuro@termica.pl

Sposoby na ciep  wod  poza sezonem grzewczym
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