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URZĄDZENIA GRZEWCZE KOSPEL

Firma Kospel od 25 lat specjalizuje się w produkcji podgrzewaczy wody. Jest jednym z największych europejskich producentów podgrzewaczy, pomp 
ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o. Firma sprzedaje swoje produkty w 55 krajach świata.

PRZEPŁYWOWE I POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY
Kospel oferuje najszerszą na rynku gamę podgrzewaczy przepływowych. W zależ-
ności od potrzeb klient może dobrać urządzenia o mocy 3,5 kW przeznaczone do 
umywalki, przez podgrzewacze prysznicowe po urządzenia zapewniające zasilenie 
w ciepłą wodę kilku punktów o mocy nawet do 36 kW. Oferta elektrycznych ogrze-
waczy pojemnościowych obejmuje urządzenia o pojemnościach od 5 l do 80 l.

ZASOBNIKI I WYMIENNIKI C.W.U.
Produkcja zasobników i wymienników c.w.u. odbywa się w najnowocześniejszej 
w Polsce w pełni zautomatyzowanej emalierni proszkowej. Zbiorniki są pokryte war-
stwą emalii o optymalnie dobranej grubości. Oferta obejmuje: zasobniki i wymienni-
ki poziome (z podwójną wężownicą i dwupłaszczowe) oraz zasobniki i wymienniki 
pionowe (z jedną i z dwoma wężownicami oraz wymiennik płaszczowy) o pojemno-
ściach od 80 l do 400 l.

KOLEKTORY SŁONECZNE
Zastosowanie kolektorów słonecznych w polskich warunkach klimatycznych pozwa-
la zaoszczędzić nawet do 60% kosztów podgrzewania wody w skali roku. Firma jest 
producentem kolektorów oraz wymienników solarnych. Kolektory firmy Kospel 
posiadają certyfikat Solar Keymark i objęte są 10-letnią gwarancją.

POMPY CIEPŁA
Pompa ciepła HPI-4 służy do podgrzewania wody użytkowej. Może zostać podłączo-
na do dowolnego zasobnika c.w.u. zarówno w nowej, jak i w modernizowanej insta-
lacji. Charakteryzuje się ponadprzeciętnymi właściwościami grzewczymi. 
Dzięki dużej mocy grzewczej osiągającej 4 kW oraz wysokiemu współczynnikowi 
COP 3,8 (A20/W45) w sposób oszczędny podgrzewa wodę w czasie nawet o 30–50% 
krótszym od większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku. 

ELEKTRYCZNE KOTŁY C.O.
Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków, w których nie 
ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi nakładami 
inwestycyjnymi. Kotły elektryczne idealnie nadają się również do wspomagania 
ogrzewania domów, gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe. Kotły 
elektryczne są nowoczesnym, komfortowym i ekologicznym źródłem ciepła, które 
można łatwo zainstalować praktycznie w dowolnym pomieszczeniu.

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

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

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

kospel abc 2015.indd 131kospel abc 2015.indd   131 2015-05-26 09:11:452015-05-26   09:11:45


