
Podgrzewacze nierdzewne "zbiornik w zbiorniku" i podgrzewacze dwu 
płaszczowe 
  
Podgrzewacze wody dwupłaszczowe poziome: 
Podgrzewacze dwu płaszczowe poziome ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej o pojemności 80L, 100L, 130L 150L,  należą do grupy najbardziej nowoczesnych i 

efektywnych  podgrzewaczy wody użytkowej. Wymiennik wykonany jest ze zbiornika wewnętrznego karbowanego i płaszcza w którym  krąży woda C.O. Pomiędzy 

dwoma zbiornikami  przepływa czynnik C.O. czyli gorąca woda z układu  centralnego ogrzewania, krążąc na około środkowego zbiornika ogrzewa go. Zbiornik 

wewnętrzny jest karbowany dzięki temu zwiększa się powierzchnia grzewcza podgrzewacza i efekt grzania wody użytkowej jest bardzo  krótki. Drugą zaletę karbowania 

zbiornika wewnętrznego jest zwiększenie jego odporności na ciśnienia zewnętrzne wody. Ocieplenie o grubości 60mm  oraz  pokrowiec  ze skaju zamykany na suwaki 

gwarantuje bardzo dobrą izolację termiczną. 

 

 

1. Odbiór ciepłej wody użytkowej 

2. Zasilanie zimnej wody użytkowej   

3. Powrót czynnika C.O. 

4. Zasilanie czynnika C.O. 

5. Zawór bezpieczeństwa 1.5BAR 

6. Mufa na grzałkę 

7. Zawór bezpieczeństwa do CWU - 4 BAR 

8. Płaszcz z czynnikiem C.O. (nierdzewny) 

9. Zbiornik  wody użytkowej (nierdzewny) 

10. Cyrkulacja 

11. Wejście na czujkę. 

 

 

Dane techniczne podgrzewaczy dwupłaszczowych poziomych 
Pojemność 
zbiornika (L) 

Powierzchnia 
grzewcza (m2) 

Pojemość 
płaszcza 
(L) 

Średnica przed 
ociepleniem 
(mm) 

Średnica po 
ociepleniu (mm) 

Wysokość przed 
ociepleniem (mm) 

Wysokość po 
ociepleniu (mm) 

80 0,92 15 420 500 880 920 

100 1,0 42 520 600 890 930 

130 1,22 21 420 500 1130 1170 

150 1,33 63 520 600 1131 1171 
 

 Podgrzewacze wody dwupłaszczowe pionowe: 
Podgrzewacze dwu płaszczowe pionowe ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej o pojemności 80L, 100L, 130L, 150L, 200L, 300L, 400L 500L należą do grupy 

najbardziej nowoczesnych i efektywnych podgrzewaczy wody użytkowej. Wymiennik wykonany jest ze zbiornika wewnętrznego karbowanego i płaszcza w 

którym krąży woda C.O. Pomiędzy dwoma zbiornikami przepływa czynnik C.O. czyli gorąca woda z układu centralnego ogrzewania, krążąc na około 

środkowego zbiornika ogrzewa go. Zbiornik wewnętrzny jest karbowany dzięki temu zwiększa się powierzchnia grzewcza podgrzewacza i efekt grzania wody 

użytkowej jest bardzo krótki. Drugą zaletę karbowania zbiornika wewnętrznego jest zwiększenie jego odporności na ciśnienia zewnętrzne wody. Ocieplenie o 

grubości 60mm oraz pokrowiec ze skaju zamykany na suwaki gwarantuje bardzo dobrą izolację termiczną. 

http://www.chelchowski.pl/oferta/97-podgrzewacze-wody-ze-stali-nierdzewnej-dwuplaszczowe-poziome-lub-pionowe�
http://www.chelchowski.pl/oferta/97-podgrzewacze-wody-ze-stali-nierdzewnej-dwuplaszczowe-poziome-lub-pionowe�


 

 1. Zasilanie C.O. 

 2. Zawór bezpieczeństwa 4BAR 

 3. Cyrkulacja 

 4. Odbiór wody ciepłej 

 5. Wejście na czujkę 

 6. Zawór bezpieczeństwa 1.5BAR 

 7. Powrót C.O. 

 8. Zasilanie wody zimnej 

 9. Spust wody 

 10. Wejście na grzałkę 

 11. Płaszcz z czynnikiem C.O. 

 12. Zbiornik wody użytkowej 

  
 

Dane techniczne podgrzewaczy dwupłaszczowych pionowych 
Pojemność 
zbiornika (L) 

Powierzchnia 
grzewcza (m2) 

Pojemość 
płaszcza 
(L) 

Średnica przed 
ociepleniem 
(mm) 

Średnica po 
ociepleniu 
(mm) 

Wysokość przed 
ociepleniem (mm) 

Wysokość po 
ociepleniu (mm) 

80 0,92 15 420 500 880 920 

100 1,0 42 520 600 890 930 

130 1,22 21 420 500 1130 1170 

150 1,33 63 520 600 1131 1171 

200 1,4 63 620 700 1010 1050 

300 2,18 105 620 700 1480 1520 

400 2,37 111 720 800 1400 1440 

500 2,96 142 720 800 1700 1740 
 

Podgrzewacze wody "zbiornik w zbiorniku" 
Podgrzewacz  "zbiornik w zbiorniku"  poziome lub pionowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o pojemności 100L, 150L, 200L, 260L, 300L,  400L i 

800L. należą do grupy najbardziej nowoczesnych i efektywnych podgrzewaczy wody użytkowej. Wymiennik  jak sama nazwa mówi wykonany jest z dwóch 

zbiorników nierdzewnych czyli wewnętrznego i zewnętrznego. W zbiorniku środkowym karbowanym, ogrzewana jest woda użytkowa. Pomiędzy dwoma 

zbiornikami przepływa czynnik C.O. czyli gorąca woda z układu centralnego ogrzewania, krążąc na około środkowego zbiornika ogrzewa go. Zbiornik 

wewnętrzny jest karbowany dzięki temu zwiększa się powierzchnia grzewcza podgrzewacza i efekt grzania wody użytkowej jest bardzo krótki. Drugą zaletę 

karbowania zbiornika wewnętrznego jest zwiększenie jego odporności na ciśnienia zewnętrzne wody. Ocieplenie o grubości 60mm oraz pokrowiec ze skaju 

zamykany na suwaki gwarantuje bardzo dobrą izolację termiczną.     

 

Podgrzewacz wody "zbiornik w 

zbiorniku"  stojący 

 
Podgrzewacz wody "zbiornik w 

zbiorniku" wiszący pionowy 

 

 

 

 

Zbiornik wewnętrzny  

wyoblony 



 

 

    Podgrzewacz wody "zbiornik w zbiorniku" wiszący poziomy 

Techniczny opis produktu 
Podgrzewacze "zbiornik w zbiorniku" przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi typami kotłów wodnych. Zbiornik wewnętrzny i zewnętrzny wykonane są w 

całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Izolacja z poliurentanu o grubości 40m w pokrowcu ze skaju. Blachy płaszcza w zbiorniku wewnętrznym wymiennika 

są głęboko w całości wyoblane, co zapewnia mu dużą odporność na oddziaływanie ciśnień zewnętrznych na płaszcz powstałych w układzie C.O. Dzięki 

temu zwiększa się również powierzchnia grzewcza wymiennika. Wymienniki występują w opcji z urządzeniem grzewczym elektrycznym lub bez. 

Warunkiem prawidłowej eksploatacji wymiennika musi być zamontowany zawór redukcyjny na zasilaniu czynnika do układu C.O., który powinien być 

ustawiony na 1,5 BAR. Dodatkowo użytkownik zobowiązany jest do zamontowania zaworu bezpieczeństwa do 4 BAR na zasilaniu wody ziemnej na 

wymiennik. 

Wszystkie parametry oraz dane techniczne wymienników stojących lub wiszących są takie same odnośnie ich pojemności. 

 

 

 
 
1.  Powrót C.O 
2.  Zasilanie C.O. 
3.  Grzałka elektryczna 
4.  Zasilanie zimnej wody użytkowej   
5.  Odbiór ciepłej wody użytkowej 
6.  Kapilara czujki 
7.  Cyrkulacja zimnej wody użytkowej 
8.  Zawór bezpieczeństwa 1.5BAR 
9.  Odpowietrzenie C.O. 
10.Zbiornik wody użytkowej (nierdzewny)  
11.Zawór bezpieczeństwa do CWU - 4 BAR 
 

 

Podgrzewacz wody "zbiornik w zbiorniku" poziomy leżący 
 

 



 

        

 

            1.Zasialnie C.O. 

                2.Powrót C.O. 

                3.Urządzenie grzewcze elektryczne 

                4.Zbiornik wody użytkowej 

                5.Zasialnie wody zimnej 

                6.Cyrkulacja wody ciepłej 

                7.Kapilara czujki 

                8.Odbiór wody ciepłej 

                9.Odpowietrzanie C.O. 

              10.Zawór bezpieczeństwa - 1.5BAR 

              11.Zawór bezpieczeństwa do CWU – 4BAR 

 
 

       Podgrzewacz wody "zbiornik w zbiorniku" pionowy wiszący na ścianie 
 

  

 

1.Powrót C.O. 
2.Zasialnie C.O. 
3.Urządzenie grzewcze elektryczne 
4.Zbiornik wody użytkowej 
5.Kapilara czujki 
6.Zasialnie wody użytkowej (zimnej) 
7.Cyrkulacja wody użytkowej 
8.Odbiór wody użytkowej (ciepłej) 
9.Odpowietrzanie C.O. 
10.Zawór bezpieczeństwa - 1.5BAR 
11.Zawór bezpieczeństwa do CWU – 4BAR 

 

Dane techniczne podgrzewaczy "zbiornik w zbiorniku" ciśnieniowych 
Pojemność 
zbiornika 
(L) 

Średnica 
dennicy 
(mm) 

MOC płaszcza 
zbiornika 
wewnętrznego 
przy temp 
70oC/45oC 
(KW) 

Powierzchnia 
wymiany 
zbiornika 
środkowego 
(m2) 

Wydajność 
wody przy 
temp 
70oC/45oC 
(L/h) 

Średnica 
po 
ociepleniu 
(mm) 

Wysokość 
przed 
ociepleniem 
(mm) 

Wysokość 
po 
ociepleniu 
(mm) 

800/550 850 73 3,67 1330 970 1570 1630 

400/250 620 46 2,32 880 740 1470 1530 

300/150 520 33 1,65 600 600 1540 1580 

260/150 520 33 1,65 600 600 1310 1350 

200/100 520 27 1,33 490 600 1070 1110 

150/130 420 30 1,49 545 500 1280 1320 

100/80 420 24 1,19 440 500 850 890 



W wyniku skomplikowanego procesu technicznego wykonywania dennic ze stali nierdzewnej, często powstają odchylenia wypukłości tych dennic spowodowane jest to 

dużą sprężystością blachy  co ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej pojemności od 5 do 7 litrów. 

Producent udziela 8 lat gwarancji na zbiorniki ze stali nierdzewnej do pojemności 500L, na zbiorniki od 600-1000L producent udziela 5 lat gwarancji, 

natomiast powyżej 1000L gwarancja wynosi 3 lata. 

Grubości zastosowanych  blach na  dennice i płaszcz do poszczególnych 
pojemności podgrzewaczy:   
Pojemność 
podgrzewacza 

Grubość blachy 
płaszcza w mm 

Grubość blachy 
dennic w mm 

80-150L 1,5 2 

200-300L 2 2 

350-1000L 2 3 

1100-wzwyż 3 3 
 

Wielkość współczynnika przenikalności cieplnej w stosunku do zastosowanej 
grubości ocieplenia pianką polietylenową: 
 

Grubość 
ocieplenia 
w mm 

Współczynnik 
przenikania 
ciepła 

20 19,00 

40 9,50 

60 6,33 

80 0,48 
 

Współczynnik przenikania ciepła (U, również – k) – współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w instalatorstwie i  budownictwie, 

umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, Im współczynnik jest niższy tym mniej ciepła będzie przepływało z wnętrza 

zbiornika na zewnątrz. 

W naszej firmie można kupić również urządzenie grzewcze – elektryczne. Są to grzałki zespolone z termostatem wykonane ze specjalnego gatunku stali 

przeznaczone do współpracy ze zbiornikami nierdzewnymi. Nie potrzebują one żadnych anod magnezowych. Są wkręcane w mufę o średnicy 5/4" lub 6/4" w 

zależności od mocy grzałki. Grzałki występują o trzech rodzajach mocy. 2 KW,  3KW,  4,5KW.   

 

 

 

 

 
 



 Grzałki  - dane techniczne 
 
Moc grzałki 2KW 3KW 4,5KW 6KW 
Długość spirali z mufą (mm) 360 370 410 450 

Średnica mufy (cal) 5/4 6/4 6/4 6/4 
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