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Urz dzenia dobiera si  odpowiednio 
do ilo ci i rodzaju punktów odbio-
ru wody. Dzi ki niewielkim rozmia-

rom, mog  by  montowane w pobli u punk-
tu poboru, a ich szeroka gama umo liwia 
optymalny wybór w zale no ci od potrzeb 
i oczekiwa  u ytkownika. Odpowiedni do-
bór oraz w a ciwe miejsce instalacji zapew-
niaj  mniejsze zu ycie wody i ograniczenie 
strat ciep a. Warto podkre li , e podgrzewa-
cze pozwalaj  na ci g y pobór ciep ej wody, 
nieograniczony pojemno ci  zbiornika. 
Urz dzenia przep ywowe maj  jednak pew-
ne ograniczenie – wymagaj  odpowiedniej 
instalacji elektrycznej. 

PODGRZEWANIE WODY 
PR DEM – ILE TO KOSZTUJE?
Podgrzewacze przep ywowe zu ywaj  ener-
gi  tylko w momencie poboru ciep ej wody. 
Nale  do jednych z najbardziej energo-
oszcz dnych urz dze  s u cych do ogrze-
wania wody – maj  klas  energetyczn  A. 
Przy wyborze urz dze  cz sto pojawia si
pytanie ile u ytkownika b dzie kosztowa o
korzystanie z tego typu produktu. 

Obliczymy koszt podgrzania 1000 litrów 
(1 m3) wody, przy za o eniu, e temperatur
podnosimy o 30ºC (najcz ciej podgrzewa-
my wod  z ok. 10ºC do ok. 40ºC). Wydajno
podgrzewacza o mocy 21 kW (np. PPE2 elec-
tronic) wynosi 10,1 l/min. Urz dzenie to na-
grzeje 1000 litrów wody w 1,65 godziny zu-
ywaj c ok. 35 kWh. Koszt zu ytej energii 

wyniesie zatem nieca e 20 z  brutto (35 kWh 
× 0,55 z  – rednia cena energii w taryfie 
G11 w Polsce, 05.2017). 

Na podstawie powy szych wylicze  mo -
na stwierdzi , e podgrzewanie wody elek-
trycznym przep ywowym podgrzewaczem 
nie jest drogie i zapewnia komfortow  eks-
ploatacj .

JAK DOBRA
PODGRZEWACZ 
PRZEP YWOWY?
Najbardziej popularne s  podgrzewacze 
z bateri , wieszane bezpo rednio nad umy-
walk . S  to modele EPS2 Twisetr i EPJ 
Optimus. W domkach letniskowych i na 
campingach cz sto stosuje si  podgrzewa-
cze prysznicowe EPS2.P Prister, które mo -
na montowa  w kabinie prysznicowej. 
Podgrzewacze EPO2 Amicus najcz ciej 
znajduj  zastosowanie w kuchni. Przy mocy 
na poziomie 6 kW pozwalaj  uzyska  stru-
mie  wody umo liwiaj cy pozmywanie nie-
du ej ilo ci naczy .

Opisane powy ej podgrzewacze umo li-
wiaj  korzystanie z jednego kranu i zasilane 
s  napi ciem 230 V. Chc c uzyska  wi ksze 
ilo ci ciep ej wody w kilku kranach nale-
y zastosowa  urz dzenia zasilane napi -

ciem 400 V. Tu dost pne s  modele z za cza-
niem hydraulicznym PPH2 hydraulic i KDH 
Luxus oraz bardziej zaawansowane techno-
logicznie modele ze sterowaniem elektro-
nicznym PPE2 electronic LCD, KDE Bonus 
lub PPVE Focus electronic.

Wybór podgrzewacza ze sterowaniem 
elektronicznym daje oszcz dno  energii 
i zdecydowanie wi kszy komfort u ytkowa-
nia. Do k pieli pod prysznicem wystarcza 
moc od 12 kW, do nape niania wanny nale y
zastosowa  moce od 18 kW w gór .

Firma Kospel posiada w ofercie szerok
gam  podgrzewaczy wody od najmniejszych 
3,5 kW do 36 kW, które mo na dopasowa
optymalnie do potrzeb instalacji i wymaga
u ytkownika. 
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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

Podgrzewacze przep ywowe KOSPEL

A
Zastosowanie podgrzewaczy 
przep ywowych jest jednym 
z najoszcz dniejszych i naj-
bardziej komfortowych spo-
sobów podgrzewania wody. 
Podgrzewacze pobieraj  ener-
gi  elektryczn  tylko w mo-
mencie przep ywu wody. 
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