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NIBE-BIAWAR 
– jeszcze szersza gama 
podgrzewaczy elektrycznych

  Od wielu lat bardzo popularnym źró-
dłem ciepłej wody w domach oraz 
obiektach użyteczności publicznej są 
urządzenia elektryczne – zarówno małe 
ogrzewacze zasilające zazwyczaj jeden 
punkt czerpalny, jak i ogrzewacze o du-
żej pojemności mogące dostarczyć pod-
grzaną wodę do kilku miejsc poboru.
Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze 
wody dzielą się na dwie podstawowe grupy 
urządzeń: 
• ciśnieniowe – ze względu na ciśnienio-
wy charakter urządzenia, mogą zasilać kilka 
punktów poboru wody użytkowej,
• bezciśnieniowe – do poprawnego funk-

cjonowania wymagają stosowania specjal-
nej baterii, przez co mogą zasilać tylko poje-
dyncze punkty poboru. 
W małych obiektach użyteczności publicz-
nej, gdzie zapotrzebowanie na wodę użyt-
kową jest niewielkie (występują np. dwa 
punkty poboru o małej charakterystyce,  
w dodatku w niewielkiej odległości) lub ist-
nieje konieczność punktowego uzyskiwania 
ciepłej wody, optymalnym rozwiązaniem 
jest zastosowanie np. jednego ogrzewacza 
ciśnieniowego o małej pojemności. Firma 
NIBE-BIAWAR ma w ofercie urządzenia ci-
śnieniowe o pojemnościach np. 5, 10 i 15 l, 
które odpowiednio dobrane i zainstalowane 

zapewnią optymalny komfort ciepłej wody 
użytkowej w tego typu obiektach. 
W przypadku centralnego zaopatrzenia  
w wodę użytkową, z którym zazwyczaj mamy 
do czynienia w domach jedno- bądź wieloro-
dzinnych, zaleca się stosowanie ogrzewaczy 
o większych pojemnościach rzędu 30-150 l 
(w zależności od liczby użytkowników czy licz-
by i charakterystyki punktów poboru itp.). Za-
letą urządzeń o dużej pojemności jest moż-
liwość korzystania z kilku punktów poboru 
jednocześnie oraz wysoki komfort ich użytko-
wania wynikający z pojemności urządzenia. 
W ofercie firmy NIBE-BIAWAR znajdują się 
ogrzewacze pojemnościowe o szerokiej roz-
piętości pojemności od 5 do nawet 150 l, 
które umożliwiają optymalny dobór ogrze-
wacza do oczekiwań użytkowników. Do-
datkowym atutem urządzeń marki NIBE-
-BIAWAR, takich jak HIT czy VIKING, jest 
możliwość poziomego montażu, który bar-

dzo często jest czynnikiem decydującym  
o wyborze urządzenia.  
Chociaż energia elektryczna uchodzi za sto-
sunkową drogą, ogrzewacze elektryczne nie 
tracą na popularności. Przy odpowiednim 
doborze ogrzewacza do potrzeb, otrzymuje-
my bardzo wygodne w eksploatacji urządze-
nie, które zapewni nam bardzo wysoki kom-
fort korzystania z ciepłej wody użytkowej przy 
niewielkich nakładach inwestycyjnych.  

Producent BIAWAR
Nazwa handlowa VIKING-E xx HIT (OW-E xx.5) OW-E 15

Typ
ogrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy, 
możliwość montażu w pozycji pionowej lub 
poziomej.

ogrzewacz 
pojemnościowy 
ciśnieniowy, 
występuje w wersji 
podumywalkowej 
(OW-E15) lub 
nadumywalkowej 
(OW-E 15.1)

Pojemność [l] 30-150 40-120 15
Moc 1,5-2 kW 2 kW
Napięcie znamionowe 230 V
Maks. ciśnienie pracy 
zbiornika 0,6 MPa

Zakres regulacji temp. 30-80oC

Budowa
obudowa stalowa, zabezpieczona farbą proszkową + pokrywy 
obudowy z tworzywa sztucznego; izolacja w postaci bezfreonowej 
pianki poliuretanowej lub polistyrenu EPS (OW-E 15)

Wyposażenie 
podstawowe wieszak do montażu pionowego, zawór bezpieczeństwa

Kraj produkcji Polska

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Elektryczne ciśnieniowe ogrzewacze wody serii OW-E 5/OW-E 
15/OW-E 

Elektryczne pojemnościowe 
ogrzewacze wody serii HIT i VIKING 

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 101024: 


