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R e k l a m a

W ofercie firmy Elektromet znajduje się 
elektryczny pojemnościowy podgrzewacz 
wody βeta Fit o pojemnościach 40, 60 oraz 
80 litrów. Stanowi on idealne rozwiązanie 
dla osób, które potrzebują ogrzewacza nie-
zajmującego zbyt dużej przestrzeni.

Jego smukły kształt pozwala na 
umiejscowienie go w wąskich 
przejściach, ciasnych narożach itp. 
miejscach.

Ogrzewacz typu βeta Fit ze względu na swo-
ją budowę mógł być montowany na ścianie 
tylko w pozycji pionowej.

W związku z potrzebami jakie za-
istniały na rynku, jak również z czę-
stymi pytaniami od klientów, firma 
Elektromet wprowadziła zmiany w 
konstrukcji zbiornika, mające na 
celu umożliwienie montażu zarów-
no w pionie jak i w poziomie.

Zmieniony został system mocowania ogrze-
wacza na ścianie (rys. 1), jak również system 
doprowadzenia oraz odprowadzenia wody 
użytkowej ze zbiornika. Dzięki temu każdy 
zbiornik, może być montowany zarówno w 
pionie jak też w poziomie, co znacząco po-
prawia funkcjonalność produktu.
Nowy system mocowania ogrzewacza nie 
zmienia jego gabarytów, zbiornik w izolacji 
ma średnicę tylkko 36.5 cm oraz odpowied-
nio dla 40 l, 60 l i 80 l długości ogrzewacza 
wynoszą 81 cm, 109 cm oraz 137 cm. Ogrze-
wacze o takich gabarytach z łatwością moż-
na zamontować praktycznie w każdym cia-
snym miejscu: ciasnym kącie, czy też wolnej 
przestrzeni pomiędzy szafą a sufitem. 
Należy jednak pamiętać, że w zależności 
od tego, w którą stronę zostanie obrócony 
zbiornik, to z różnych wyjść można otrzymać ciepłą wodę użytkową. Patrząc na zbiornik 

wiszący w pionie od przodu (rys.2a) ciepłą 
wodę pobieramy z króćca po lewej stronie 
(jest on oznaczony przez czerwoną nakład-
kę na króćcu). Problemu w oznaczeniu króć-
ca ciepłej wody nie ma również podczas 
gdy zbiornik przechylimy w prawą stronę 
(rys. 2b), a więc wyjścia ze zbiornika znajdą 
się po stronie lewej. W tym przypadku rów-
nież nakładki na króćcach zbiornika się będą 
zgadzały, a więc czerwona to woda ciepła, a 
niebieska to woda zimna. W przypadku prze-
chylenia ogrzewacza w lewą stronę (rys. 2c), 
wyjścia ciepłej i zimnej wody zamieniają się 

miejscami. Pamiętać o tym musi instalator, 
ponieważ nakładki na króćcach będą suge-
rowały odwrotne podłączenie! Przy powie-
szeniu ogrzewacza w poziomie ciepła woda 
pobierana będzie zawsze z górnego króćca.
Nowa linia ogrzewaczy wody typu βeta Fit 
posiada konstrukcję przystosowaną do pra-
cy zarówno w pionie jak też w poziomie. 
Charakteryzują się bardzo małą średnicą – 
36,5 cm, dzięki czemu są niezwykle ustaw-
ne i praktycznie dają się zamontować w każ-
dym pomieszczeniu.

inż. Sławomir Tomaszewski

βeta fit – zbiornik na każdą szczelinę

Targi ISH 2013 we Frankfurcie. 
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Rys. 2 Pozycje montażu ogrzewacza typu Beta Fit

Rys. 2 Wymiary ogrzewacza Beta Fit
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R e k l a m a

Od momentu, kiedy na rynku pojawiały się kotły 
węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa 
wiele się zmieniło. W początkowym etapie roz-
woju tych kotłów, dużo więcej uwagi poświę-
cano metodzie podawania paliwa i budowie 
wymiennika, mniej skupiano się natomiast na 
rodzaju i doborze właściwego sterowania. Każ-
dy chciał mieć „piec automatyczny” który nie 
będzie już wymagał od nas tak dużej uwagi co 
tradycyjny kocioł zasypowy. Jednak czasy tanie-
go węgla kamiennego sortymentu groszek nie-
stety mamy już za sobą. Ceny jednej tony dobrej 
jakości opału obecnie sięgają granicy 1000zł 
brutto. Zaczęto więc większą uwagę przywiązy-
wać do samego sterownia procesem spalania w 
kotle z podajnikiem. 

Nikt nie chce mieć niedopalone-
go węgla w popielniku. Jednym z 
efektów prac nad poprawą spraw-
ności kotła automatycznego było 
zastosowanie sterowników modu-
lujących mocą paleniska.

Chodziło o to aby palenisko nie pracowało 
dwustanowo – czyli z mocą zadaną i podtrzy-
maniem, tylko tak by mogło ono pracować na 

przykład z 50% swojej wydajności. Wymagało 
to od sterownia zarówno płynnej regulacji cza-
su podawania, jak i siły nadmuchu. Efekty były 
widoczne. Kocioł już się nie przegrzewał, nie ge-
nerował niepotrzebnie nadwyżki ciepła czego 
wynikiem było mniejsze spalanie. Sterowanie 
tego typu nie było jednak idealne. Należało jesz-
cze uwzględnić tempo zmiany temperatury, i to 
nie jednej lecz dwóch.

Dokładniej chodziło o tempo zmia-
ny temperatury wody grzewczej i 
tempo zmiany temperatury spalin. 
To właśnie sterownik z PID uwzględ-
nia te parametry.

Co to jest regulacja PID?

Regulacja PID to nic innego jak pętla ze sprzę-
żeniem zwrotnym. Jaśniej jest to taki sposób 
regulacji w którym następuje pomiar wartości 
aktualnej na wyjściu układu i takie sterowanie 
procesem aby jak najdokładniej zbliżyć się do 
wartości zadanej na tym wyjściu. Jeśli wartość 
zadana na wyjściu jest już osiągnięta, regulator 
pracuje tak żeby utrzymać ją z jak najmniejszą 
odchyłką. A jak ma się to do pracy kotła. Wyj-
ściem jest temperatura zadana na kotle. Proce-
som, którym sterujemy jest spalanie paliwa w 
palenisku. Wartościami wejściowymi jest ilość 
podawanego paliwa w przedziale czasu i moc 
nadmuchu. Teraz przykład. Zadajemy na ste-
rowniku kotła 50°C. Aktualna temperatura to 
20°C. Odbiór ciepła jest niewielki. I tu zaczynają 
się różnice. Klasyczny sterownik zareaguje tak że 
przejdzie w tryb pracy na moc zadaną i w przy-

padku niedużego odbioru nadwyżka mocy bę-
dzie znaczna.

Sterownik z PID i analizą tempa 
zmiany temperatury „zorientuje 
się” że temperatura wzrasta szyb-
ko, czego efektem będzie szybkie 
zmniejszenie mocy paleniska i brak 
niepotrzebnej nadwyżki ciepła. 
Wynikiem jest oszczędność.

PID w sterownikach 
 EL480 zPID dla kotłów 
ELEKTROMET EKO-KWP.

 
W sterownikach EL480 zPID moc nadmuchu ob-
liczana jest na podstawie pomiaru temperatury 
kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie 
z kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób 
ciągły w czasie a moc nadmuchu zależy bezpo-
średnio od mierzonej temperatury kotła, tem-
peratury spalin i różnicy tych parametrów od ich 
wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie tem-
peratury zadanej bez zbędnych prze regulowań 
i oscylacji to zalety regulatora ZPID. Ciepło nie 
jest niepotrzebnie wydmuchiwane przez komin. 
Oszczędności w spalaniu paliwa mogą sięgać od 
kilku do kilkunastu procent. 
Najważniejsza jest jednak świadomość że na-
wet najdoskonalszy sterownik nie zareaguje 
na zmianę rodzaju opału. Przykładam jest tutaj 
dość często spotykana praktyka przechodzenia 
w okresie letnim, lub o zmniejszonym zapo-
trzebowaniu cieplnym na paliwo o mniejszej 
kaloryczności. Mowa tu o przejściu np. z węgla 

kamiennego na brunaty. Do spalenia węgla 
brunatnego nie jest potrzebna tak duża ilość 
powietrza. Zmienia się też stosunek czasów po-
dawania do czasów przerw. Dlatego w przypad-
ku sterowników z PID montowanych w kotłach 
ELEKTROMET użytkownik ma do wyboru rodzaj 
węgla którym chce palić. Ponadto dostępny 
jest także wybór granulacji paliwa – granulacja 
gruba lub drobna. Sam sterownik pracuje tak 
aby zarówno dla mocy maksymalnej jak i mini-
malnej złoże w palenisku nie opadało. Właściwy 
dobór nadmuchu, czasów podawania i postoju 
dla mocy minimalnej i maksymalnej daje bardzo 
dobry efekt. Kocioł we właściwy sposób reaguje 
na zmiany odbioru bez niepotrzebnych nadwy-
żek temperatury lub wygaszeń. 
A co z temperaturą spalin? Właściwie dobrany 
próg maksymalny temperatury spalin na wy-
locie z kotła nie pozwala na to aby zbyt duża 
ilość ciepła była niewykorzystana. Dlatego w 
przypadku kiedy temperatura spalin jest zbyt 
wysoka, sterownik redukuje moc paleniska, 
zmniejszając w ten sposób straty kominowe 
i podnosząc sprawność układu. Pomiar tempe-
ratury spalin pomaga także w przejściu z cyklu 
rozpalania, do cyklu pracy ciągłej. 

Funkcje sterownika z PID z pewno-
ścią świadczą o jego wyższości nad 
rozwiązaniami klasycznymi.
Sterownik jest rozbudowany przez co wydaje 
się bardziej skomplikowany, jednak właściwe 
wykorzystanie jego funkcji daje pożądany efekt. 
Kocioł podajnikowi staje się oszczędniejszy a to 
jest priorytet na obecnie drożejącym rynku pa-
liw stałych.

mgr inż.  Robert Janicki

W ofercie kotłów firmy Elektromet znajdują 
się rozwiązania konstrukcyjne wymienników 
dwóch typów: rurowe pionowe i płytowe 
poziome. Zarówno w jednym jak i w drugim 
rozwiązaniu mają zastosowanie tak zwane 
zawirowywacze spalin. W wymienniku ruro-
wym są to zwinięte w formie sprężyny prę-
ty, umieszczone wewnątrz rury wymiennika, 
które są zamocowane do dźwigni wyprowa-
dzonej na zewnątrz kotła, co umożliwia łatwe 
strącanie z nich pyłu.

W wymiennikach płytowych za-
wirowywacze są w formie odpo-
wiednio ukształtowanej blachy 
ułożonej na półkach wymiennika.

PID w sterownikach kotłów ELEKTROMET EKO-KWP

Zawirowywacze spalin w kotłach Elektromet.
R e k l a m a
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Zawirowywacze rurowe są montowane w ko-
tłach fabrycznie, z kolei te w wymiennikach 
płytowych są dołączane do kotła i często 
problemem dla użytkownika jest umieszcze-
nie ich we właściwym miejscu.

Zawirowywacze spalin spaełnia-
ją bardzo ważne funkcje i nie jest 
obojętne na której półce je usta-
wimy. 

Zadaniem zawirowywaczy jest przede 
wszystkim wytrącenie ze spalin cząstek sta-
łych, czyli pyłów, co ma wpływ na emisję 
szkodliwych substancji do środowiska. Ko-
lejnym ważnym zadaniem jest zwiększenie 
efektywności cieplnej wymiennika, czyli 

odebranie ciepła od płomienia, które to cie-
pło za pomocą zwirowywaczy jest oddawa-
ne płytom wymiennika. Trzecią funkcją jaką 
spełniają zawirowywacze jest wyhamowanie 
przepływu spalin, dzięki czemu dokładniej 
obmywają one płyty wymiennika, poprawia-
jąc sprawność kotła. 

W kotłach z dwiema poziomymi półkami np. 
KWW i KWU o mocach 14 i 18 kW stosowane 
są dwa zawirowywacze umieszczone obok 
siebie na najniższej półce wymiennika. Na-
tomiast w kotłach wyższej mocy wyposa-
żonych w trzy półki wymiennika np. KWW i 
KWU o mocach 23, 28 i 33 kW stosowane są 
cztery zawirowywacze umieszczone para-
mi obok siebie na dolnej i środkowej półce 
wymiennika. Nie ma sensu umieszczanie za-

wirowywaczy tylko na górnej półce wymien-
nika ponieważ panuje tam już na tyle niska 
temperatura, że nie spełniają one właściwie 
swoich zadań.

W związku z ważnymi funkcjami jakie pełnią 
zawirowywacze w kotle, poza właściwym 
umiejscowieniem ważne jest utrzymywanie 
ich w należytej czystości, strzepywanie z nich 
pyłu i oczyszczenie z nalotów.

mgr inż.  Bogusław Łobos 

zawirowywacz
wymiennika rurowego

zawirowywacze
wymiennika płytowego

umiejscowienie zawirowywaczy
w wymienniku z dwiema półkami

umiejscowienie zawirowywaczy
w wymienniku z trzema półkami
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R e k l a m a

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów firma Elektromet z 
początkiem wiosny 2013 r. wprowa-
dza na rynek nowy wymiennik po-
ziomy typu WGJ-g Max 160, z inno-
wacyjną wężownicą.
Wymiennik poziomy o pojemności 160 litrów 
jest zbiornikiem niezwykle zbalansowanym. 
Jego gabaryty (średnica w izolacji 60 cm – dłu-
gość 100 cm), nieco „bączkowate”, stanowią 
zaletę, gdyż przy niewiele większej średnicy 
oraz zbiorniku krótszym aż o 30 cm w stosun-
ku do wymiennika o pojemności 140 l można 
otrzymać o 20 l ciepłej wody więcej!

Kolejnym atutem jest innowacyj-
na wężownica, której nowatorski 
kształt pozwolił na uzyskanie po-
wierzchni wymiennika 0.65 m2, 
czyli tyle ile obecnie w wymienniku 
WGJ-g Max 200l!
Moc grzewcza uzyskiwana przez wężownicę o 
tej powierzchni wynosi około 15.5 kW dla para-
metrów zasilania 70/10/45°C.
Wężownica to nie tylko zwiększenie po-
wierzchni wymiennika.

Dzięki odpowiedniemu umiejsco-
wieniu w dolnej części zbiornika 
uzyskano zwiększenie efektywno-
ści energetycznej wytwarzania cie-
płej wody użytkowej oraz poprawę 
charakterystyki pracy wymiennika 

dzięki uzyskaniu efektu konwek-
cji rotacyjnej powodującej rotację 
wody ciepłej wewnątrz wymienni-
ka.
Dodatkowo wężownica pracująca w otoczeniu 
zimnej wody, a taka będzie się utrzymywała w 
dolnej części zbiornika, pracuje efektywniej z 
mocą maksymalną w porównaniu z tradycyj-
nymi wężownicami. W zbiorniku z tradycyj-
ną wężownicą o kształcie litery „U” w trakcie 
nagrzewania górnej części zbiornika, spada 
efektywność górnego zwoju wężownicy, gdyż 
różnica temperatur jest niewielka i dogrzanie 
pozostałej ilości wody w zbiorniku nie nastę-
puje tak szybko. Przy wężownicy oHX efekt 
ten został zminimalizowany dzięki czemu cie-

pło przekazywane do zbiornika jest lepiej wy-
korzystywane do potrzeb wytwarzania c.w.u. 
Użytkownik wymiennika szybciej otrzyma 
większą ilość ciepłej wody użytkowej niż w 
standardowych wymiennikach.

Kolejnym atutem wymiennika typu 
WGJ-g Max 160 jest bardzo dobra 
izolacja termiczna. Wykonana z 
czarnego polistyrenu o grubości 
45mm zapewnia niskie dobowe 
straty energii.
Ciepło, dzięki kompaktowym gabarytom zbior-
nika, jest oddawane przez małą powierzchnię. 
Ciemny styropian nadaje zbiornikowi bardzo 
estetyczny wygląd, co jest ważne nawet w 
przypadku umieszczenia go w kotłowni. 

Istnieje możliwość dokupienia do wymienni-
ka WGJ-g Max 160 l wyprodukowanych przez 
firmę Elektromet zestawów wsporników do 
zawieszenia zbiornika na ścianie. Wsporniki 
dopasowane do średnicy zbiornika oraz do 
jego ciężaru zaoszczędzą czas przeznaczony 
na montaż zbiornika, a także zapewniają wła-
ściwe usytuowanie.

WGJ-g Max 160 l łączy w sobie zalety kom-
paktowego zbiornika 140 l oraz wydajnego 
zbiornika 200 l. Innowacyjna wężownica oHX 
zastosowana w wymienniku 160 l już wkrótce 
zostanie wdrożona do innych modeli z rodzi-
ny WGJ-g Max.

inż. Sławomir Tomaszewski

Nowy wymiennik poziomy 160 litrów 
z innowacyjną wężownicą
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Z.U.G. „Elektromet” zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza gazeta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od tych przedstawionych na zdjęciu.
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