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ARTYKU  PROMOCYJNY KOSPEL

ELEKTRYCZNE 
PODGRZEWACZE 
PRZEP YWOWE
Najwa niejszymi zaletami podgrzewaczy 
przep ywowych s  niewielkie gabaryty oraz 
automatyczne za czanie w momencie od-
kr cenia kranu – s  energooszcz dne. Nie 
wyst puj  tu straty zwi zane z przechowy-
waniem wody w zbiorniku oraz jej przep y-
wem w d ugich odcinkach rur.

Najbardziej popularne s  podgrzewacze 
nadumywalkowe z bateri  EPS2 Twister. 
W domkach letniskowych stosuje si  pod-
grzewacze montowane w kabinie pryszni-
cowej np. EPS2.P Prister. Podgrzewacze po-
dumywalkowe EPO2 Amicus najcz ciej 
znajduj  zastosowanie w kuchni.

Opisane powy ej podgrzewacze na 230V 
umo liwiaj  korzystanie z jednego kranu. 
Chc c uzyska  wi ksze ilo ci ciep ej wody 
nale y zastosowa  urz dzenia trójfazowe 
– z za czaniem hydraulicznym PPH2 hy-
draulic lub bardziej zaawansowane tech-
nologicznie modele elektroniczne np. PPE2 
electronic. Warto wspomnie , e wybór pod-
grzewacza ze sterowaniem elektronicznym 
zapewnia oszcz dno  energii i zdecydowa-
nie wi kszy komfort u ytkowania.

ELEKTRYCZNE 
OGRZEWACZE 
POJEMNO CIOWE
Opisane powy ej podgrzewacze przep ywo-
we posiadaj  stosunkowo du  moc. Cz sto
jest to bariera techniczna trudna do przej-
cia, wtedy do wyboru s  ogrzewacze pojem-

no ciowe, które mo na pod czy  do gniazd-
ka elektrycznego. 

Najwa niejszym kryterium doboru urz -
dzenia jest jego pojemno . Do umywalki 
mo na zastosowa  ogrzewacz POC Luna inox 
o pojemno ci 5 litrów. Wi ksze ilo ci ciep ej 
wody mo na uzyska  z ogrzewaczy OSV Slim 
o pojemno ciach od 20 do 80 litrów.

WYMIENNIKI I ZASOBNIKI 
CIEP EJ WODY
Innym sposobem na podgrzewanie wody 
jest zastosowanie kot a c.o. w po czeniu za-
sobnikiem c.w.u. Stosowanie tych urz dze
ma szczególne uzasadnienie w instalacjach, 
gdzie nale y zastosowa  cyrkulacj .

W nowoczesnych instalacjach z kot a-
mi gazowymi czy elektrycznymi stosuje 
si  zbiorniki pionowe. Produkowane s  one 
w wersjach: SN Termo Comfort – wisz cy 
z w ownic  spiraln ; SWK Termo Top – sto-
j cy z w ownic  i kró cami skierowanymi 
w gór , do monta u pod wisz cym kot em 
c.o.; SP-180 Termo-S – wymienniki z p asz-
czem wodnym; SE Termo Max – zasobnik 

be  w ownicy; SW Termo Max – zasobniki 
stoj ce z jedn  w ownic ; SB Termo Solar 
– solarne, z dwoma w ownicami; SWW 
Termo Duo – wymienniki c.w.u. z dwoma 
w ownicami w dolnej cz ci zbiornika; 
SBW Termo Trio – wymienniki z trzema w -
ownicami. Do wspó pracy z kot ami na pa-

liwa sta e najcz ciej stosowane s  wymien-
niki poziome z w ownic  – WW Termo Hit 
lub z p aszczem wodnym – WP Termo Hit.
Firma KOSPEL oferuje szerok  gam  rozwi -
za  do podgrzewania wody, z której mo na 
wybra  urz dzenie najlepiej dopasowane do 
potrzeb u ytkownika. 

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 94 346 04 32, infolinia 801 011 225
faks 94 346 33 70

e-mail: info@kospel.pl, www.kospel.pl

KOSPEL – ciep a woda na wyci gni cie r ki
Ciep a woda jest jednym 
z podstawowych 
mediów, bez którego nie 
mo na sobie wyobrazi
ycia. W zale no ci od 

indywidualnych potrzeb oraz 
uwarunkowa  technicznych 
istnieje szereg urz dze
umo liwiaj cych ogrzewanie 
wody. Firma KOSPEL ju  od 
20 lat specjalizuje si  w ich 
produkcji.
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