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PREZENTACJA

Urz¹dzenia marki Galmet produkowane

s¹ w oparciu o najnowsze technologie,

z u¿yciem nwoczesnych, sterowanych

numerycznie maszyn i linii produkcyj-

nych wykorzystywanych na ka¿dym eta-

pie produkcji, co w po³¹czeniu z 25-let-

nim doœwiadczeniem w produkcji ogrze-

waczy wody pozwala na otrzymanie pro-

duktu o bardzo dobrej jakoœci i d³ugiej

¿ywotnoœci.

Znacz¹c¹ czêœæ produkcji Galmetu stano-

wi¹ podgrzewacze z wê¿ownic¹ do wspó³-

pracy z kot³ami c.o. oferowane w szerokiej

gamie typów i zastosowañ. Najbardziej wy-

dajne s¹ pionowe wymienniki c.w.u z wê-

¿ownic¹ zwiniêt¹ w spiralê, co wydatnie

zwiêksza powierzchniê wymiany ciep³a.

Dostêpne s¹ w wielkoœciach od 80 do 1500

litrów. Zabezpieczenie antykorozyjne

zbiorników stanowi warstwa emalii cera-

micznej oraz du¿a anoda magnezowa. Ocie-

plenie to gruba warstwa bezfreonowej pian-

ki polistyrenowej lub poliuretanowej. Ofe-

rowane s¹ dwa rodzaje obudowy zewnêtrz-

nej: tkanina typu Skay lub p³aszcz metalo-

wy pokryty ekologicznym lakierem prosz-

kowym – dostêpne w wielu kolorach. 

W ofercie „Galmetu” znajduj¹ siê równie¿

podgrzewacze z dwoma wê¿ownicami spi-

ralnymi umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie do ko-

t³a centralnego ogrzewania oraz drugiego

Ÿród³a zasilania np. kolektora s³onecznego

czy pompy ciep³a. W po³¹czeniu z mo¿liwo-

œci¹ zamontowania grza³ki elektrycznej da-

je nam to trzy niezale¿ne Ÿród³a zasilania do

wykorzystywania przez ca³y rok.

Najpopularniejsze na rynku s¹ wymienni-

ki poziome z wê¿ownic¹ w kszta³cie litery

„U”. Maj¹ wiele zalet (przede wszystkim

niska cena i bardzo szeroki wachlarz ty-

pów i zastosowañ). Od wymienników pio-

nowych odró¿nia je nieco mniejsza wê-

¿ownica, a co za tym idzie d³u¿szy czas

podgrzewania wody. Niweluj¹ ten pro-

blem oferowane przez „Galmet”

wymienniki z podwójn¹ wê¿owni-

c¹ „U” lub te¿ dwup³aszczowe. Te

ostatnie zamiast wê¿ownicy maj¹

p³aszcz grzejny umieszczony na zbiorniku

z wod¹ u¿ytkow¹, co powoduje, ¿e odda-

wanie ciep³a odbywa siê na ca³ej niemal¿e

powierzchni zbiornika.

Poszukuj¹c nowych dróg rozwoju Galmet

wykracza poza podstawowy profil produk-

cji jakim s¹ ogrzewacze wody. W ofercie fir-

my pojawi³y siê ekologiczne niskotempera-

turowe kot³y centralnego ogrzewania. Ko-

cio³ o nazwie EKO-GT KWP o mocy zna-

mionowej 25 kW lub 30 kW oferowany jest

w wersji z zasobnikiem paliwa wyposa¿o-

nym w automatyczny podajnik œlimakowy.

Zasobnik zabezpiecza zapotrzebowanie pa-

liwa na okres kilku dni i mo¿e byæ usytu-

owany z prawej lub z lewej strony kot³a.

Kocio³ wyposa¿ony jest w palnik retortowy

umo¿liwiaj¹cy niemal¿e bezobs³ugow¹ eks-

ploatacjê – jego obs³uga ogranicza siê do

uzupe³niania co kilka dni paliwa w zasobni-

ku i okresowego usuwania popio³u z popiel-

nika. W sytuacjach awaryjnych (brak pr¹-

du, brak odpowiedniego paliwa itd.) po zde-

montowaniu deflektora i zamontowaniu

rusztu ¿eliwnego istnieje mo¿liwoœæ okreso-

wego spalania metod¹ tradycyjn¹. Kocio³

wyposa¿ony jest w ³atwy w obs³udze,

z przyjaznym menu, mikroprocesorowy

uk³ad steruj¹cy zapewniaj¹cy ekonomiczn¹

pracê kot³a – minimalizacja zu¿ycia opa³u

umo¿liwia znaczne zmniejszenie kosztów

ogrzewania. Regulator steruje prac¹ kot³a

w cyklu tygodniowym z priorytetem grza-

nia ciep³ej wody u¿ytkowej, ma funkcje po-

zwalaj¹ce sterowaæ prac¹ trzech pomp: 

c.o., c.w.u., oraz recyrkulacyjn¹, wyposa¿o-

ny jest w zewnêtrzny czujnik pogodowy. 

Od niedawna Galmet proponuje równie¿

swoim klientom uk³ady wykorzystuj¹ce

alternatywne Ÿród³a energii. Firma od

d³u¿szego czasu posiada w swojej ofercie

wymienniki stosowane w systemach solar-

nych oraz uk³adach pomp ciep³a, teraz po-

sz³a o krok dalej i wzbogaci³a swoj¹ ofertê

o kompletne systemy solarne oraz o pom-

py ciep³a. 

Firma Galmet to najwiêkszy na rynku polskim producent 

ogrzewaczy wody. W bogatej ofercie firmy znajduj¹ siê m.in.

elektryczne ogrzewacze wody pojemnoœciowe i przep³ywowe,

wymienniki z wê¿ownic¹ c.o. poziome i pionowe, wymienniki 

z dwoma wê¿ownicami do kolektorów s³onecznych 

i pomp ciep³a. 

GALMET– technika grzewcza
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Wymiennik KKWADRO, RRONDO, SSGW(S) ww wwersji

Profi

Kocio³ EEKO-GGT 330 KKW zz ppodajnikiem ppo pprawej

stronie
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