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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

INFORMACJE OGÓLNE

Niezależnie od wymagań - Cosmo sprosta im wszystkim.
Zbiorniki i podgrzewacze Cosmo znajdują szerokie zastosowanie w nowych jak i modenizowanych technologiach 
podgrzewu i magazynowania wody. Każda potrzeba i każda koncepcja znajdzie w ich zakresie idealnie pasujący 
zbiornik lub podgrzewacz. Zbiorniki i podgrzewacze Cosmo nadają się do współpracy ze wszystkimi źródła-
mi ciepła jak i ich kombinacją - kotłami niskotemperaturowymi, kotłami kondensacyjnymi, pompami ciepła lub  
instalacją solarną.

WODA

MULTIFUNKCJA

Typ E    
Typ ET  
Typ ETS  
Typ E DUO     
Typ HLS  
Typ ELS 
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INFORMACJE TECHNICZNE

TYP E

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u., stojące,  
wykonane zgodnie z normą DIN 4753, służą  
do oszczędnego i ekonomicznego podgrzania 
wody.

Wszystkie typy podgrzewaczy E pokryte są powłoką 
emaliowaną zgodnie z normą DIN 4753, wyposa-
żone w ochronną anodę magnezową (lub anodę  
z zewnętrznym źródłem zasilania) gwarantującą 
pełną ochronę antykorozyjną.

Emaliowana, gładka, chemicznie neutralna,  
powierzchnia wewnętrzna podgrzewaczy odporna 
jest na ścieranie i agresywne działanie wody.

Minimalne straty ciepła redukowane są w nich 
dzięki izolacji z bezfreonowej twardej pianki poliu-
retanowej. Grubość izolacji 30-80mm (w zależno-
ści od typu) za wyjątkiem E 800/1000, E 800/1000 
DUO (izolowanych pianką miękką). Połączenie 
twardej pianki poliuretanowej i dodatkowo mon-
towanego płaszcza PVC z 5mm pianką miękką  
zagruntowane jest warstwą farby.

Stosunek średnicy do wysokości analizowanych 
podgrzewaczy gwarantuje optymalne uwarstwienie 
temperatur w podgrzewaczu, ważne dla zastoso-
wań bi- i multiwalentnych.

Wbudowana, pokryta emalią powierzchnia 
grzewcza wężownicy sięgającej dennicy zbiornika 
umożliwia duży pobór c.w.u. i podgrzanie niemal 
100% pojemności użytkowej zbiornika.

Króćce przyłączeniowe z boku.

TYP ET

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u., leżący,  
prostopadłościenny z płaszczem stalowym.
(opis j.w.).

TYP ETS

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u., stojący,  
cylindryczny do współpracy z kotłami wiszącymi. 
Króćce przyłączeniowe z góry. (opis j.w.)

TYP E/ET/ETS Dane techniczne

• ciśnienie robocze:
po stronie wody grzewczej 10 bar
po stronie wody użytkowej 10 bar

• temperatura robocza:
po stronie wody grzewczej 110°C
po stronie wody użytkowej 95°C

TYP E/ET/ETS INFORMACJE OGÓLNE
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• wszystkie przyłącza z góry

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• płaszcz PVC (biały)
• anoda magnezowa

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 995 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 120 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

0,61 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 4,5 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 3/4“ AG

WW - woda ciepła R 3/4“ AG

Z - cyrkulacja R 1“ IG

KV - zasilanie c.o. R 3/4“ AG

KR - powrót c.o. R 3/4“ AG

Kołnierz „e”  
(przyłącze do grzałki)

-

F - kieszeń czujnika ø 16 x 120

A - anoda magnezowa G1“ / 26x415

Izolacja PU twarda pianka 30 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

1,40 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny -

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 40 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 27 664

1,3
80 22 531

70 16 399

55 9 213

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP ETS 120

Δp [mbar]Δp [mbar]

Δp [mbar]
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Z zastrzeżeniem zmian technicznych!



INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• wszystkie przyłącza z góry

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• płaszcz PVC (biały)
• anoda magnezowa

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1065 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 160 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

0,61 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 4,5 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 3/4“ AG

WW - woda ciepła R 3/4“ AG

Z - cyrkulacja R 1“ IG

KV - zasilanie c.o. R 3/4“ AG

KR - powrót c.o. R 3/4“ AG

Kołnierz „e”  
(przyłącze do grzałki)

-

F - kieszeń czujnika ø 16 x 120

A - anoda magnezowa G1“ / 26x505

Izolacja PU twarda pianka 30 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

1,70 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny -

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 44 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 27 664

1,9
80 22 531

70 16 399

55 9 213

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP ETS 160

Δp [mbar]
Δp [mbar]

Δp [mbar]
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Osprzęt dodatkowy:
płaszcz PVC (biały, pomarańczowy, 
niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1275 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 158 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

0,75 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 4,9 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 3/4“ AG

WW - woda ciepła R 3/4“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 1“ AG

KR - powrót c.o. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1“ / 26x480

Izolacja PU twarda pianka 45 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

1,82 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 45 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 31 759

2,4
80 25 607

70 19 455

55 10 243

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 160

Δp [mbar]

Δp [mbar]

Δp [mbar]
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Z zastrzeżeniem zmian technicznych!



INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Osprzęt dodatkowy:
płaszcz PVC (biały, pomarańczowy, 
niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1520 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 198 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

0,95 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 6,4 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 3/4“ AG

WW - woda ciepła R 3/4“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 1“ AG

KR - powrót c.o. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1“ / 26x505

Izolacja PU twarda pianka 45 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,08 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 55 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy  
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 39 949

4,2
80 31 759

70 23 569

55 12 304

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 200

Δp [mbar]

Δp [mbar]

Δp [mbar]
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Z zastrzeżeniem zmian technicznych!



COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Osprzęt dodatkowy:
płaszcz PVC (biały, pomarańczowy, 
niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1445 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 300 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,45 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 10,1 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 1“ AG

KR - powrót c.o. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1“ / 26x800

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,41 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 85 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 31 759

2,4
80 25 607

70 19 455

55 10 243

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 300

Δp [mbar]
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Z zastrzeżeniem zmian technicznych!



INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Osprzęt dodatkowy:
płaszcz PVC (biały, pomarańczowy, 
niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1715 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 385 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,8 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 12,6 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 1“ AG

KR - powrót c.o. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1“ / 26x900

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,80 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 101 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 72 1756

15,0
80 57 1404

70 43 1053

55 23 562

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 400

Δp [mbar]

250

300

350

400

450
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50

0

Δp [mbar]
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0

Δp [mbar]
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0
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Osprzęt dodatkowy:
płaszcz PVC (biały, pomarańczowy, 
niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla 
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2025 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 478 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,90 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 13,3 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 1“ AG

KR - powrót c.o. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1“ / 26x1100

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

3,26 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 149 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 79 1945

19,0
80 64 1556

70 48 1167

55 25 623

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 500

Δp [mbar]

250

300

350

400

450

500

200

150

100

50

0

Δp [mbar]
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300

350
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0
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0
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INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• izolacja z pianki miękkiej  

Ø 910 (do samodzielnego 
montażu)

• tuleja zanurzeniowa  
do termostatu

• płaszcz PVC (biały)
• anoda magnezowa (2 szt.)
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla 
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2072 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 750 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

3,7 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 32,4

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1 1/4“ AG

WW - woda ciepła R 1 1/4” AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV - zasilanie c.o. R 1 1/4” AG

HR - powrót c.o. R 1 1/4 “ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa (x2) G1 1/4“ / 
33x530

Izolacja PU twarda pianka 80 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

3,7 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 225

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 234 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

80 99 2440 30,5

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 800
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

W komplecie:
• termometr
• izolacja z pianki miękkiej  

Ø 1010 (do samodzielnego 
montażu)

• tuleja zanurzeniowa  
do termostatu

• płaszcz PVC (biały)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Dane dotyczące wydajności 
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla 
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C.

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2135 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 982 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

4,50 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 38,8 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1 1/4“ AG

WW - woda ciepła R 1 1/4“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV - zasilanie c.o. R 1 1/4“ AG

HR - powrót c.o. R 1 1/4“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

T - Termometr ø 11 x 40

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1 1/4“ / 
33x625

Izolacja PU twarda pianka 80 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

4,8 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 225

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 301 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

80 110 2715 38,8

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E 1000
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INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• przyłącza (patrz rys.)
• dopuszczalne obciążenie: do 

300kg

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• płaszcz z blachy stalowej (biały, 

srebrny, niebieski)
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla 
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C.

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Dane techniczne

Pojemność nominalna 150 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

0,88 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 6,0 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 3/4“ AG

KR - powrót c.o. R 3/4“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

F - kieszeń czujnika ø 16 x 250

A - anoda magnezowa G1“ / 26x505

Izolacja PU twarda pianka 90 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

1,20 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 90 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 32 788

2,5
80 26 630

70 19 473

55 10 252

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP ET 150

Δp [mbar]
250

Δp [mbar]
250

15

Z zastrzeżeniem zmian technicznych!



COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z wężownicą spiralną
• przyłącza (patrz rys.)
• dopuszczalne obciążenie: do 

300kg

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do termostatu
• płaszcz z blachy stalowej (biały, 

srebrny, niebieski)
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla 
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Dane techniczne

Pojemność nominalna 250 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

0,86 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 6,6 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

KV - zasilanie c.o. R 1“ AG

KR - powrót c.o. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

-

F - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G3/4“ / 
22x790

Izolacja PU twarda pianka 65 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

1,80 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 150

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 130 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 31 759

6,0
80 25 607

70 19 455

55 10 243

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP ET 250

Δp [mbar]
250

Δp [mbar]
250
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INFORMACJE TECHNICZNE

TYP E DUO

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u., stoją-
ce, wykonane zgodnie z normą DIN 4753, służą  
do oszczędnego i ekonomicznego podgrzania 
wody. Podgrzewacze dedykowane są dla technologii 
bi- i multiwalentnych (instalacji solarnych).

Wszystkie typy podgrzewaczy E DUO pokryte są 
powłoką emaliowaną zgodnie z normą DIN 4753 
oraz wyposażone w ochronną anodę magnezową 
(lub anodę z zewnętrznym źródłem zasilania)  
gwarantującą pełną ochronę antykorozyjną.  

Emaliowana, gładka, chemicznie neutralna,  
powierzchnia wewnętrzna podgrzewaczy odporna 
jest na ścieranie i agresywne działanie wody. 

Minimalne straty ciepła redukowane są w nich 
dzięki izolacji z bezfreonowej twardej pianki poliu-
retanowej. Grubość izolacji 50-80mm (w zależno-
ści od typu) za wyjątkiem  E800/1000 DUO (izolo-
wanych pianką miękką). Połączenie twardej pianki 
poliuretanowej i dodatkowo montowanego płasz-
cza PVC z 5mm pianką miękką zagruntowane jest 
warstwą farby.

Stosunek średnicy do wysokości urządzeń pod-
grzewaczy gwarantuje optymalne uwarstwienie 
temperatur w zbiorniku ważne zwłaszcza dla tech-
nologii bi- i multiwalentnych.

Wbudowane, pokryte emalią powierzchnie wę-
żownic sięgających dennicy zbiornika umożliwia-
ją duży pobór c.w.u. i podgrzanie niemal 100%  
pojemności użytkowej zbiornika. Podgrzewacze 
posiadają króćce przyłączeniowe z boku.

TYP E Duo Dane techniczne

• ciśnienie robocze:
po stronie wody grzewczej 10 bar
po stronie wody użytkowej 10 bar

• temperatura robocza:
po stronie wody grzewczej 110°C
po stronie wody użytkowej 95°C

TYP E DUO INFORMACJE OGÓLNE
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z dwiema wężownicami
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - instalacji 
solarnych

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa do termo-

statu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki  

Osprzęt dodatkowy:
• płaszcz PVC (biały, pomarań-

czowy, niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1896 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 295 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,55 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

0,80 m2

Poj.wymiennika dolnego 10,8 l

Poj.wymiennika górnego 5,7 l

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV / SV - zasilanie c.o. / sol. R 1“ AG

HR / SR - powrót c.o. / sol. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr ø 11 x 40

FH / FS - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1” / 26x900

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,58 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 106 kg

Dane wyjściowe (wymiennik dolny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 55 1357

9,5
80 44 1086

70 33 814

55 18 434

Dane wyjściowe (wymiennik górny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 30 740

2,5
80 24 592

70 18 444

55 10 237

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E DUO 300

Wymiennik
dolny

Wymiennik
górny

Δp [mbar]
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INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z dwiema wężownicami
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - instalacji 
solarnych

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa do termo-

statu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki  

Osprzęt dodatkowy:
• płaszcz PVC (biały, pomarań-

czowy, niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla 
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1715 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 380 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,8 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

1,05 m2

Poj.wymiennika dolnego 12,6 l

Poj.wymiennika górnego 7,0 l

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV / SV - zasilanie c.o. / sol. R 1“ AG

HR / SR - powrót c.o. / sol. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr ø 11 x 40

FH / FS - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1” / 26x900

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,9 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 130 kg

Dane wyjściowe (wymiennik dolny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 72 1756

15,0
80 57 1404

70 43 1053

55 23 5620

Dane wyjściowe (wymiennik górny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 34 826

5,7
80 27 660

70 20 495

55 11 264

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E DUO 400
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z dwiema wężownicami
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - instalacji 
solarnych

W komplecie
• termometr
• tuleja zanurzeniowa do termo-

statu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki  

Osprzęt dodatkowy:
• płaszcz PVC (biały, pomarań-

czowy, niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2025 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 470 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,90 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

1,30 m2

Poj.wymiennika dolnego 13,3 l

Poj.wymiennika górnego 8,9 l

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV / SV - zasilanie c.o. / sol. R 1“ AG

HR / SR - powrót c.o. / sol. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr ø 11 x 40

FH / FS - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G1” / 
26x1100

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

3,2 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 160 kg

Dane wyjściowe (wymiennik dolny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik NL 
dla temp. 

80°C

90 79 1945

19,0
80 64 1556

70 48 1167

55 25 623

Dane wyjściowe (wymiennik górny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 54 1329

8,9
80 43 1063

70 33 797

55 17 425

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E DUO 500
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Wymiennik
górny
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P [kW] L [l/h]
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INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z dwiema wężownicami
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - instalacji 
solarnych

W komplecie
• termometr
• tuleja zanurzeniowa do termo-

statu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki  

Osprzęt dodatkowy:
• płaszcz PVC (biały, pomarań-

czowy, niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2089 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 750 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,93 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

1,17 m2

Poj.wymiennika dolnego 13,5 l

Poj.wymiennika górnego 8,2 l

KW - woda zimna R 1 1/4“ AG

WW - woda ciepła R 1 1/4“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV / SV - zasilanie c.o. / sol. R 1“ AG

HR / SR - powrót c.o. / sol. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr 0 - 120 °C

FH / FS - kieszeń czujnika ø 16 x 200

A - anoda magnezowa G11/4” 
/33x1060

Izolacja PU twarda pianka 80 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

3,7 kWh/24h

ø Kołnierz górny –

ø Kołnierz dolny DN 225

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 200 kg

Dane wyjściowe (wymiennik dolny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

80 60 1460 21

Dane wyjściowe (wymiennik górny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

80 33 815 6,2

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E DUO 800
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COSMO - PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.

• z dwiema wężownicami
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - instalacji 
solarnych

W komplecie
• termometr
• tuleja zanurzeniowa do termo-

statu
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki  

Osprzęt dodatkowy:
• płaszcz PVC (biały, pomarań-

czowy, niebieski, srebrny)

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2461 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 995 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

1,12 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

2,45 m2

Poj.wymiennika dolnego 17,1 l

Poj.wymiennika górnego 7,91 l

KW - woda zimna R 1 1/4“ AG

WW - woda ciepła R 1 1/4“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV / SV - zasilanie c.o. / sol. R 1“ AG

HR / SR - powrót c.o. / sol. R 1“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ IG

T - Termometr 0 - 120 °C

FH / FS - kieszeń czujnika Ø 16x200

A - anoda magnezowa G11/4“ Ø 
33x1250mm

Izolacja PU twarda pianka 80 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

4,8 kWh/24h

ø Kołnierz górny –

ø Kołnierz dolny DN 225

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Dopuszczalna temperatura 
robocza:

- po stronie wody użytkowej 95°C

- po stronie wody grzewczej 110°C

Waga 259 kg

Dane wyjściowe (wymiennik dolny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik NL 
dla temp. 

80°C

80 76 1870 26

Dane wyjściowe (wymiennik górny)

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła 

c.w.u. przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

80 32 780 7,1

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP E DUO 1000
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INFORMACJE TECHNICZNE

TYP HLS

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u., stojące, 
wykonane zgodnie z normą DIN 4753, służą do 
oszczędnego i ekonomicznego podgrzania wody. 
Podgrzewacze dedykowane są dedykowane są dla 
technologii bi- i multiwalentnych (pompy ciepła).

Wszystkie typy podgrzewaczy HLS pokryte są  
powłoką emaliowaną zgodnie z norą DIN 4753 
oraz wyposażone w ochronną anodę magnezową 
(lub anodę z zewnętrznym źródłem zasilania)  
gwarantującą pełną ochronę antykorozyjną. 

Emaliowana, gładka, chemicznie neutralna, po-
wierzchnia wewnętrzna podgrzewaczy odporna 
jest na ścieranie i agresywne działanie wody. 

Minimalne straty ciepła redukowane są w nich 
dzięki izolacji z bezfreonowej twardej pianki po-
liuretanowej. Grubość izolacji 50mm. Połączenie 
twardej pianki poliuretanowej i dodatkowo mon-
towanego płaszcza PVC z 5mm pianką miękką za-
gruntowane jest warstwą farby.

Stosunek średnicy do wysokości urządzeń podgrze-
waczy gwarantuje optymalne uwarstwienie tem-
peratur w zbiorniku ważne dla technologii pomp 
ciepła.

Wbudowana, pokryta emalią powierzchnia wężow-
nicy sięgającej dennicy zbiornika umożliwia duży 
pobór c.w.u. i podgrzanie niemal 100% pojemno-
ści użytkowej zbiornika. Zwiększona powierzch-
nia grzewcza wężownicy grzewczej gwarantuje 
optymalne wykorzystanie niskotemperaturowego 
źródła ciepła (pompy ciepła) do celów podgrzewu 
c.w.u.

Podgrzewacze posiadają króćce przyłączeniowe  
z boku.

TYP HlS Dane techniczne

• ciśnienie robocze:
po stronie wody grzewczej 10 bar
po stronie wody użytkowej 10 bar

• temperatura robocza:
po stronie wody grzewczej 110°C
po stronie wody użytkowej 95°C

TYP HLS INFORMACJE OGÓLNE
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Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u. 

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - pomp ciepła

W komplecie:
• termometr
• izolacja PU (twardy poliuretan)
• płaszcz PVC (biały)
• tuleja zanurzeniowa  

do czujnika
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1445 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 288 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

3,2 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 22 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV - zasilanie R 1 1/4“ AG

HR - powrót R 1 1/4“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr ø 11 x 40

F1 / F2 - kieszeń czujnika ø 16 x 60

A - anoda magnezowa G1 1/4“ / 
33x625

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,41 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Waga 106 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 108 2646

9,0
80 87 2132

70 65 1593

55 35 858

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP HLS 300
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Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u. 

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 
180° od kołnierza

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - pomp ciepła

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do czujnika
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 1715 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 356 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

5,0 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 36 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV - zasilanie R 1 1/4“ AG

HR - powrót R 1 1/4“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr ø 11 x 40

F1 / F2 - kieszeń czujnika ø 16 x 60

A - anoda magnezowa G1 1/4“ / 
33x850

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

2,80 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Waga 139 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła 

kW

Wydajność 
ciągła c.w.u. 

przy 
podgrzewie 
10-45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 139 3406

14,0
80 112 2744

70 84 2058

55 45 1103

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP HLS 400
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Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u. 

• z wężownicą spiralną
• z otworem wyczystkowym 

ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• możliwość montażu kołnierza 
do grzałki elektrycznej

• wszystkie przyłącza z boku 180° 
od kołnierza 

• dedykowane do systemów 
multiwalentnych - pomp ciepła

W komplecie:
• termometr
• tuleja zanurzeniowa  

do czujnika
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

Dane dotyczące wydajności  
zależą od założonych parame-
trów przepływu i temperatury  
zasilania oraz temperatury c.w.u. 
w zbiorniku

Testowane zgodnie z normą DIN 
4753, część 8 oraz 4708 część 3

Współczynnik znamionowy mocy 
NL (1) według DIN 4708, dla  
temperatury c.w.u. (ts) do 60°C

ts = 60°C -> 1,0 x NL
ts = 55°C -> 0,75 x NL
ts = 50°C -> 0,55 x NL
ts = 45°C -> 0,3 x NL

Maksymalna przekątna: 2025 mm
Dane techniczne

Pojemność nominalna 440 l

Pow. grzewcza  
wymiennika dolnego

6,2 m2

Pow.grzewcza  
wymiennika górnego

-

Poj.wymiennika dolnego 43 l

Poj.wymiennika górnego -

KW - woda zimna R 1“ AG

WW - woda ciepła R 1“ AG

Z - cyrkulacja R 3/4“ AG

HV - zasilanie R 1 1/4“ AG

HR - powrót R 1 1/4“ AG

Kołnierz „e” (przyłącze do 
grzałki)

R 1 1/2“ AG

T - Termometr ø 11 x 40

F1 / F2 - kieszeń czujnika ø 16 x 60

A - anoda magnezowa G1 1/4“ / 
33x1060

Izolacja PU twarda pianka 50 mm

Zużycie energii w stanie 
gotowości

3,26 kWh/24h

ø Kołnierz górny -

ø Kołnierz dolny DN 110

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze:

- po stronie wody użytkowej 10 bar

- po stronie wody grzewczej 10 bar

Waga 199 kg

Dane wyjściowe

Tempera-
tura wody 
grzewczej 

°C

Moc  
ciągła kW

Wydajność 
ciągła 

c.w.u. przy 
podgrze-
wie 10-
45°C l/h 

Współ-
czynnik 
NL

(1) dla 
temp. 
80°C

90 155 3798

18,0
80 124 3038

70 93 2279

55 50 1225

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE PoDGRzEwaCzE C.w.u.
TYP HLS 500
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TYP ELS

Zbiorniki buforowe, stojące, wykonane zgodnie  
z normą DIN 4753, służą do oszczędnego i ekono-
micznego magazynowania c.w.u. 

Wszystkie typy zbiorników buforowych ELS pokry-
te są powłoką emaliowaną zgodnie z normą DIN 
4753 oraz wyposażone w ochronną anodę magne-
zową (lub anodę z zewnętrznym źródłem zasilania)  
gwarantującą pełną ochronę antykorozyjną. 

Minimalne straty ciepła redukowane są w nich 
dzięki izolacji z bezfreonowej twardej pianki po-
liuretanowej. Grubość izolacji 50mm. Połączenie 
twardej pianki poliuretanowej i dodatkowo mon-
towanego płaszcza PVC z 5 mm pianką miękką za-
gruntowane jest warstwą farby.

Zbiorniki buforowe posiadają króćce przyłączeniowe 
z boku.

TYP ElS Dane techniczne

• ciśnienie robocze:
po stronie wody użytkowej 10 bar

• temperatura robocza:
po stronie użytkowej 95°C

TYP ELS INFORMACJE OGÓLNE

Z zastrzeżeniem zmian technicznych!
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zbiornik buforowy c.w.u. 
(emalia)

• zbiornik buforowy c.w.u., ema-
liowany, wykonany zgodnie z 
normą DIN4753

• z otworem wyczystkowym 
ułatwiającym konserwację  
i czyszczenie

• izolacja PU (twardy poliuretan)
• wszystkie przyłącza z boku 

180° od kołnierza

W komplecie:
• izolacja termiczna PU
• płaszcz PVC (biały)
• termometr
• tuleja zanurzeniowa 

do termostatu
• anoda magnezowa
• pokrywa kołnierza otworu 

wyczystki
• pokrywa zbiornika
• nóżki 

PojEmnoŚCIowE EmalIowanE zaSoBnIKI C.w.u.
TYP ELS 200/300/500

Termometr

Cyrkulacja
AG R3/4”

Zimna woda
AG R1 1/4”

Zimna woda
AG R1 1/4”

Opróżnianie
AG R1”

Tuleja
zanurzeniowa

Kołnierz
DN110

Czujnik
IG G1/2”

Anoda

Ciepła woda
zasilanie / powrót

AG R1 1/4”

Cyrkulacja
AG R3/4”

Ciepła woda
zasilanie

AG R1 1/4”
Ciepła woda
powrót
AG R1 1/4”

Pojemność 
użytkowa

C.w.u. Izolacja 
termiczna

zużycie 
energii 

w stanie 
gotowości

waga maksymalna 
przekątna

Temperatura 
robocza

Ciśnienie 
robocze

TYP litry (l) °C bar mm kwh/24h ca. kg mm

ElS 200 200 95 10 50 2,08 55 1395

ElS 300 300 95 10 50 2,58 80 1890

ElS 500 500 95 10 50 3,26 130 2045

Przyłącza / wymiary mm

TYP A B C D E F G Kieszeń 
czujnika anoda

ElS 200 ø 600 1260 90 271 770 1011 308 Ø 10 x 600 G 1“/26x550

ElS 300 ø 600 1794 90 271 1180 1544 323 Ø 10 x 600 G 1“/26x900

ElS 500 ø 700 1921 55 236 1265 1672 275 Ø 10 x 600 G 1“/26x900
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Pojemnościowe podgrzewacze 
wody Cosmo są urządzeniami 
przystosowanymi do przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. 
Główną częścią podgrzewacza 
jest zbiornik, w którym znajdu-
je się podgrzewana woda oraz  
wężownica, w której znajduje się 
woda grzewcza. Podczas podłą-
czenia urządzenia należy prze-
strzegać wskazówek i opisów 
zawartych w niniejszej instrukcji 
oraz na tabliczce identyfikują-
cej podgrzewacza. Podłączenia 
podgrzewacza powinna dokonać 
osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje.

miejsce ustawienia, transport

Pojemnościowy podgrzewacz  
należy ustawić w miejscu, 
gdzie temperatura nie spada  
poniżej 0°C. Ustawienia i urucho-
mienia może dokonywać tylko  
specjalistyczna firma instalacyj-
na. Wszystkie pojemnościowe 
podgrzewacze wody Cosmo są 
na czas transportu zabezpieczo-
ne przez wysokiej jakości opako-
wanie.

Przyłącze od strony wodnej

Przyłącze wody zimnej należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta (patrz rys. 1 strona 
30 oraz rys. 2 strona 31). 

opróżnianie

Montaż zaworu opróżniającego 
podgrzewacza należy dokonać 
we własnym zakresie na przewo-
dzie wody zimnej.

zawór bezpieczeństwa

Instalacja z pojemnościowym 
podgrzewaczem wody musi 
być wyposażona w zawór  
bezpieczeństwa dobrany według 
odpowiednich norm, którego nie 
będzie można odłączyć od zbior-
nika. Zawory bezpieczeństwa  
należy zamontować na prze-
wodzie wody zimnej. Pomiędzy 
zbiornikiem i zaworem bezpie-
czeństwa nie wolno montować 
żadnej armatury odcinającej ani 
przewężeń, sit jak np. osadniki  
zanieczyszczeń. Zawory bezpie-
czeństwa muszą być zainstalowa-
ne w miejscach umożliwiających 
Łatwy dostęp do nich oraz znaj-
dować się w pobliżu podgrzewa-
cza wody użytkowej. Średnica 
wewnętrzna przewodu dopływo-
wego zaworu bezpieczeństwa 
powinna być:
• nie mniejsza niż największa 

średnica wewnętrzna króćca 
dopływowego zaworu bezpie-
czeństwa

• tak obliczona, aby spadek ciśnienia 
w tym przewodzie, przy prze-
pływie równym maksymalnej 
przepustowości zaworu bez-
pieczeństwa, nie przekroczył 
3% ciśnienia początku otwarcia  
zaworu bezpieczeństwa.

Bardzo korzystne i wygodne jest 
zamontowanie zaworu bezpie-
czeństwa na górnej części pojem-
nościowego podgrzewacza wody, 
dzięki czemu można go wymienić 
bez opróżniania podgrzewacza. 
Wymianę zaworu bezpieczeństwa 
można wykonać
w uzasadnionej konieczności,  
wyłącznie za zgodą wśaściwych 
instytucji kontrolnych.

Podczas montażu należy się 
upewnić, że wypływająca woda 
nie zagraża bezpieczeństwu 
osób znajdujących się w pobli-
żu otwieranego zaworu bezpie-
czeństwa. Z tego względu każ-
dy zawór bezpieczeństwa musi 
być wyposażony w przewód 
odprowadzający, zbudowany  
z materiału odpornego na korozję  
i wysoką temperaturę oraz  
zabezpieczony przed zamarznię-
ciem. Przewód odprowadzający 
musi być wykonany w wielko-
ści odpowiadającej przekrojowi  
wypływu zaworu bezpieczeństwa, 
nie powinien mieć więcej niż dwa 
kolanka i być dłuższy niż 2 m.  
Jeżeli jest konieczna większa ilość 
kolanek lub też dłuższy przewód, 
należy wtedy wykonać cały prze-
wód odprowadzający większy  
o jedną średnicę nominalną.  
Zawór bezpieczeństwa musi być 
tak ustawiony, aby dopuszczalne 
ciśnienie pracy pojemnościowego 
podgrzewacza Cosmo nie zosta-
ło przekroczone (patrz tabliczka 
identyfikacyjna podgrzewacza). 
Należy stosować te typy zaworów 
bezpieczeństwa, które posiadają 
wszystkie wymagane dopuszcze-
nia i certyfikaty.

monTaŻ
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montaż przeponowego naczynia 
wzbiorczego
Wzbiorcze naczynie przepo-
nowe należy zamontować 
na przewodzie wody zimnej.  
Pomiędzy przeponowym naczy-
niem wzbiorczym i podgrzewa-
czem wody użytkowej należy 
zainstalować – w celu przepro-
wadzania konserwacji i kontroli 
ciśnienia wstępnego gazu – ar-
maturę odcinającą z możliwością 
opróżniania.
Armatura ta musi być zabezpie-
czona przed przypadkowym
zamknięciem.
Ciśnienie wstępne w naczyniu 
należy ustawić ok. 0,2 bar poni-
żej ciśnienia roboczego instalacji
(zgodnie z instrukcją naczynia), 
aby zapewnić swobodny prze-
pływ przez zbiornik.
Dobór naczynia wzbiorczego  
należy wykonać według odpo-
wiednich norm.

zawór zwrotny
W instalacji należy zamontować 
zawór zwrotny, który będzie  
zapobiegał cofaniu się podgrza-
nej wody do przewodu wody 
zimnej.

zawór odcinający
W instalacji z podgrzewaczem 
wody zaleca się zamontować za-
wory odcinające jak na rysunku 
powyżej.

Reduktor ciśnienia
Zalecamy montaż reduktora ci-
śnienia za licznikiem wody, aby 
w przewodach ciepŁej i zimnej 
wody w budynku zapewnić stałe 
ciśnienie robocze instalacji.

Cyrkulacja
W przypadku, gdy punkty czer-
palne są w znacznej odległości 
od podgrzewacza, zaleca się za-
stosowanie rury cyrkulacyjnej, 
co zapewni stałą temperaturę 
ciepłej wody użytkowej w punk-
tach poboru wody. Na obwodzie 
cyrkulacyjnym należy zamonto-
wać sterowaną programem cza-
sowym lub temperaturą pompę  
cyrkulacyjną. Ze względu na  
straty w obwodzie cyrkulacyjnym 
może być podłączona
tylko jedna pompa, a przewody 
cyrkulacyjne powinny być dobrze 
zaizolowane.
W przypadku braku cyrkulacji 
króciec cyrkulacyjny należy  
zaślepić.

Pojemność nominalna 
podgrzewacza w litrach

Ciśnienie otwarcia 
bar

Średnica króćca 
wlotowego w calach

Maksymalna moc 
podgrzewania w kW

do 200 6 1/2 75

od 200 do 1000 6 3/4 150

anoda R1

10

11

osłona
czujnika temperatury

zasilanie wody grzewczej

cyrkulacja

woda ciepła 

woda zimna

6

1

1

1

1 4

7 1 4 8 1

1

9 1

5 4 3 2 1

termometr

monTaŻ

1. zawór odcinający
2. reduktor ciśnienia
3. zawór spustowy
4. zawór zwrotny
5. króciec przyłączeniowy manometru
6. zawór bezpieczeństwa
7. odpowietrznik automatyczny
8. pompa ładująca
9. pompa cyrkulacyjna  

(praca częściowo przerywana)
10. wzbiorcze naczynie przeponowe
11. armatura przepływowa z zaworem  

odcinającym i urządzeniem do opróżniania

Rys.1 Schemat poglądowy podłączenia podgrzewacza wody wraz z osprzętem 
- zalecenie
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Średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa dla zamkniętych pojemnościowych podgrzewaczy 
wody użytkowej – zalecenie
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Rys.2 Przykład zabezpieczeń podgrzewacza na dopływie wody zimnej

anoda magnezowa

Podgrzewacze wody Cosmo są 
emaliowane zgodnie z DIN 4753.
W każdym podgrzewaczu Cosmo 
znajduje się anoda magnezowa. 
Anoda jest elementem ochron-
nym wnętrza podgrzewacza  
i ulega zużyciu (stopień zużycia 
zależy od jakości wody). Kontrolę 
stanu anody magnezowej nale-
ży przeprowadzać minimum raz  
w roku. Anodę magnezową należy 
wymienić, jeżeli przy kontroli oka-
że się, że:
• jest całkowicie zużyta
• jej długosć stanowi mniej niż 

50% długosci początkowej,
• jej średnica stanowi mniej niż 

50% średnicy początkowej,
• ogólne zużycie przekracza 50%.
Kontroli i wymiany anody powinna 
dokonywać osoba o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych 
(najlepiej z zaprzyjaźnionej firmy 
instalatorskiej).
Wymiary początkowe anody  
magnezowej podano w tabeli 
obok.

wymiary początkowe
anody magnezowej

monTaŻ

Typ podgrzewacza wymiary początkowe 
anody magnezowej

ETS 120 ø 26 x 415 mm

ETS 160 ø 26 x 505 mm

ET 150 ø 26 x 505 mm

ET 250 ø 26 x 790 mm

E 160 ø 26 x 480 mm

E 200 ø 26 x 550 mm

E 300 ø 26 x 800 mm

E 400 ø 26 x 900 mm

E 500 ø 26 x 1100 mm

E 800 ø 26 x 530 mm (x 2)

E 1000 ø 26 x 625 mm (x 2)

E DUO 300 ø 26 x 900 mm

E DUO 400 ø 26 x 900 mm

E DUO 500 ø 26 x 1100 mm

E DUO 800 ø 33 x 1060 mm

E DUO 1000 ø 33 x 1250 mm

HLS 300 ø 33 x 625 mm

HLS 400 ø 33 x 850 mm

HLS 500 ø 33 x 1060 mm

LS 200 ø 26 x 550 mm

LS 300 ø 26 x 900 mm

LS 500 ø 26 x 900 mm
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monTaŻ

P

Uwaga: w podgrzewaczu TS 120 i TS 160 króćce przyłączeniowe 
znajdują się w innym miejscu niż na schemacie

P

P

32

Rys.3 Schemat poglądowy podłączenia

Rys.4 Schemat poglądowy podłączenia - połączenie bateryjne

Z zastrzeżeniem zmian technicznych!



INFORMACJE TECHNICZNE

opis

Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ETS 120
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ETS 160

Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 160 
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 200 
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 300       
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 400  
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 500 
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 800     
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E1000

Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ET 150 
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ET 150
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ET 150  
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ET 250 
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ET 250      
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo ET 250 

Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 300 DUO
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 400 DUO
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 500 DUO
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 800 DUO 
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo E 1000 DUO

Podgrzewacz c.w.u. Cosmo HLS 300
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo HLS 400
Podgrzewacz c.w.u. Cosmo HLS 500

Zbiornik buforowy c.w.u. COSMO ELS 200
Zbiornik buforowy c.w.u. COSMO ELS 300
Zbiornik buforowy c.w.u. COSMO ELS 500

Płaszcz pvc do Cosmo E 160
Płaszcz pvc do Cosmo E 160
Płaszcz pvc do Cosmo E 160
Płaszcz pvc do Cosmo E 160
Płaszcz pvc do Cosmo E 200 
Płaszcz pvc do Cosmo E 200
Płaszcz pvc do Cosmo E 200
Płaszcz pvc do Cosmo E 200
Płaszcz pvc do Cosmo E 300 
Płaszcz pvc do Cosmo E 300
Płaszcz pvc do Cosmo E 300
Płaszcz pvc do Cosmo E 300
Płaszcz pvc do Cosmo E 400
Płaszcz pvc do Cosmo E 400
Płaszcz pvc do Cosmo E 400

płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały

—
—
—
—
—
płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały

płaszcz stalowy biały
płaszcz stalowy niebieski
płaszcz stalowy srebrny
płaszcz stalowy biały
płaszcz stalowy niebieski 
płaszcz stalowy srebrny

—
—
—
płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały

płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały

płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały
płaszcz pvc biały

biały
niebieski
pomarańczowy
srebrny
biały
niebieski
pomarańczowy
srebrny
biały
niebieski
pomarańczowy
srebrny
biały
niebieski
pomarańczowy

KBN

CWCCETS120
CWCCETS160

CWCCE160
CWCCE200
CWCCE300
CWCCE400
CWCCE500
CWCCE800
CWCCE1000

CWCCET150B
CWCCET150N
CWCCET150S
CWCCET250B
CWCCET250N
CWCCET250S

CWCCED300
CWCCED400
CWCCED500
CWCCED800
CWCCED1000

CWCCHLS300
CWCCHLS400
CWCCHLS500

CWCCELS200
CWCCELS300
CWCCELS500

CWPVC160B
CWPVC160N
CWPVC160P
CWPVC160S
CWPVC200B
CWPVC200N
CWPVC200P
CWPVC200S
CWPVC300B
CWPVC300N
CWPVC300P
CWPVC300S
CWPVC400B
CWPVC400N
CWPVC400P

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU
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opis

Płaszcz pvc do Cosmo E 400
Płaszcz pvc do Cosmo E 500
Płaszcz pvc do Cosmo E 500
Płaszcz pvc do Cosmo E 500
Płaszcz pvc do Cosmo E 500

Płaszcz pvc do Cosmo E 300 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 300 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 300 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 300 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 400 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 400 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 400 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 400 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 500 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 500 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 500 DUO
Płaszcz pvc do Cosmo E 500 DUO

srebrny
biały 
niebieski
pomarańczowy
srebrny

biały 
niebieski
pomarańczowy
srebrny
biały 
niebieski
pomarańczowy
srebrny
biały 
niebieski
pomarańczowy
srebrny

KBN

CWPVC400S
CWPVC500B
CWPVC500N
CWPVC500P
CWPVC500S

CWPVCD300B
CWPVCD300N
CWPVCD300P
CWPVCD300S
CWPVCD400B
CWPVCD400N
CWPVCD400P
CWPVCD400S
CWPVCD500B
CWPVCD500N
CWPVCD500P
CWPVCD500S

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU

34



NOTATKI



NOTATKI


