
Artyku  promocyjny

40 NOWOCZESNE INSTALACJE

Firma Kospel jest jednym z najwi kszych eu-
ropejskich producentów elektrycznych ko-
t ów centralnego ogrzewania. Pierwsze kot y
powsta y 25 lat temu. Dzi ki wieloletniemu 
do wiadczeniu, wysokiej jako ci oraz stoso-
waniu najnowocze niejszych rozwi za  tech-
nologicznych kot y marki Kospel doceniane 
s  na rynkach kilkudziesi ciu krajów wia-
ta. Aktualnie uruchomiona zosta a produkcja 
kolejnej, trzeciej generacji kot ów EKD.M3.

Zastosowanie energii elektrycznej w gospodar-
stwach domowych jest coraz powszechniejsze. 
Kuchenki gazowe zamieniane s  na elektrycz-
ne. W budownictwie stosowane s  coraz lepsze 
technologie ocieplenia w zwi zku z czym zasto-
sowanie energii elektrycznej równie  do celów 
grzewczych nie jest ju  drogie.

Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne?
Koszty ogrzewania zale  od szeregu czyn-
ników. Sama cena energii jest tyko jednym 
z nich i to nie najwa niejszym. Najwi kszy 
wp yw na koszty ogrzewania ma technologia, 
w jakiej budynek zosta  wykonany i straty cie-
p a, jakie w nim wyst puj . Tabela prezentu-
je orientacyjne zapotrzebowanie na energi  do 
ogrzewania w zale no ci od standardu budyn-
ku (realne zapotrzebowanie budynku nale y
okre li  na podstawie charakterystyki energe-
tycznej budynku). Wida  wyra nie, e koszty 
ogrzewania w starym domu mog  by  wielo-
krotnie wy sze ni  w nowym budynku ener-
gooszcz dnym!

Kocio  z kominkiem
Kot y elektryczne sprawdz  si  dobrze w budyn-
kach bez dost pu do sieci gazowej. W domach, 
do których doprowadzenie przy cza gazowego 
jest nieop acalne, z regu y rozwa a si  monta
kot a na paliwo sta e, którego zastosowanie jest 
obecnie najta sze w eksploatacji, jednak ma o
komfortowe. Nale y pami ta  o systematycz-
nym uzupe nianiu paliwa i czyszczeniu urz -
dze . Nie ma te  mo liwo ci pozostawienia 
kot owni bez nadzoru, a wyjazd np. na ferie 
wi e si  z ryzykiem zamarzni cia instalacji.

Te problemy eliminuje kocio  elektryczny, 
który b dzie wspomaga  ogrzewanie w chwi-
lach, gdy nie ma mo liwo ci uzupe nienia opa-
u. W pe ni automatycznie za czy grzanie 

w godzinach porannych, gdy wyga nie ogie
w kominku, lub kiedy wszyscy wyjad  na ferie 
utrzyma temperatur  przeciwzamro eniow .

Ca a kot ownia w jednej obudowie
Firma Kospel rozpoczyna produkcj  kot ów
3 generacji z serii EKD.M3. Nowy model ko-
t a integruje elementy niemal e ca ej kot ow-
ni w jednej obudowie. Urz dzenie zawiera 
kocio  c.o. ze sterowaniem pogodowym, za-
sobnik ciep ej wody o poj. 130 l, przeponowe 
naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u. oraz pozo-
sta  niezb dn  armatur . Urz dzenie zaj-
muje niedu o miejsca, jest estetyczne i atwe 
w monta u. Sterowanie pogodowe zapewnia 
ca kowicie bezobs ugow  prac  i najbardziej 
oszcz dn  w eksploatacj .

Firma Kospel posiada w ofercie szerok  gam
kot ów, które mo na dopasowa  do potrzeb bu-
dynku i wymaga  u ytkownika.

Kocio  elektryczny trzeciej generacji 
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Rodzaj budynku Zapotrzebowanie na ciep o

Budynek energooszcz dny ok. 40 kWh/m2/rok

Budynek nowy – dobra izolacja cieplna ok. 80 kWh/m2/rok

Budynek stary – s aba izolacja cieplna ok. 200 kWh/m2/rok
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