
� Przepływowe ogrzewacze wody

Zasilanie [V]: 230

Moc [kW]: 3,5; 4,0; 4,5; 5,5

Regulacja temperatury: hydrauliczna

Wyposażenie: komplet prysznicowy, 

bateria umywalkowa z wylewką, kabel 

zasilający do podgrzewaczy LIDER

� Pojemnościowe ogrzewacze wody

5-140 dm3

Materiał: stal emaliowana lub ocynkowana

(anoda magnezowa przy emalii), izolacja

pianką poliuretanową lub polistyrenową

Zasilanie [V]: 230

Ciśnienie robocze [MPa]: 0,6

Elementy wyposażenia: kabel zasilający,

zawór bezpieczeństwa, wyłącznik 

termiczny, regulator i wskaźnik tempera-

tury

� Podgrzewacze i wymienniki c.w.u.

WGJ-S stojące 100-1000 dm3

Materiał: stal emaliowana; izolacja pian-

ką polistyrenową

Zasilanie [V]: 230

Ciśnienie robocze [MPa]: 0,6

Elementy wyposażenia: kabel zasilający,

zawór bezpieczeństwa, wyłącznik termicz-

ny, regulator i wskaźnik temperatury.

� Kotły węglowe 15 i 25 kW

Temperatura wody grzewczej uzyskiwa-

nej w kotle [°C]: od +35 do +80

Rodzaj zasypu: górny do zasobnika, na-

stępnie automatyczny podajnikiem śli-

makowym do paleniska 

Paliwo: węgiel kamienny sortymentu

groszek o granulacji od 5 do 25 mm 

Wyposażenie podstawowe: sterownik mi-

kroprocesorowy R-501, który reguluje

pracą kotła, podajnikiem węgla, wentyla-

torem nadmuchowym, pompą c.o. i c.w.u,

termostat bezpieczeństwa, narzędzia do

czyszczenia i obsługi kotła

Wyposażenie dodatkowe: ruszt żeliwny

� Grzałki typu EJK 

Grzałki typu EJK służą do podgrzewania

wody w otwartych i zamkniętych zbiorni-

kach metalowych, w tym szczególnie

w emaliowanych zbiornikach ciepłej wody

użytkowej. Produkowane są w wersjach:

- na prąd jednofazowy 230V o mocach:

1500W ; 2000W,

- na prąd trófazowy 400V o mocach:

3000W; 4500W; 6000W; 9000W.

W grzałkach EJK elementy grzejne mo-

cowane są w obudowie w całości wykona-

nej z tworzywa sztucznego, łącznie z czę-

ścią gwintowaną. 

Wszystkie produkty dostępne są w sprze-

daży hurtowej i detalicznej przez sieć dys-

trybutorów. Firma oferuje także usługi:

płatny serwis pogwarancyjny, bezpłatny

dobór urządzeń, bezpłatny transport dla

naszych dystrybutorów, bezpłatne szkole-

nia dla przedstawicieli handlowych. 
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PREZENTACJA

Ogrzewacze wody i kotły 

Firma ELEKTROMET oferuje 

kotły na paliwo stałe, 

ogrzewacze wody, a także 

wymienniki (zasobniki) c.w.u., 

naczynia wzbiorcze i kolektory

słoneczne. Wszystkie produkty 

odznaczają się wysoką jakością,

którą potwierdzają liczne 

certyfikaty i aprobaty.

Elektromet.qxd  07-01-11  15:02  Page 175


