
BOJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU

OSZCZĘDNOŚĆ
DZIĘKI

INNOWACJI

AR NA CJW A

G  6
*

*

* Dotyczy wybranych modeli
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TAUWST80DWEL
TAUWST100DWEL

TAUWST120DWEL

TAUWST140DWEL

TAUWST140DWPEL

kod nazwa produktu klasa 
energ.

WGJ-g dwupłaszczowy 80L

strata postojowa
[ W ]

cena netto
PLN

WGJ-g dwupłaszczowy 100L

WGJ-g dwupłaszczowy 120L
WGJ-g dwupłaszczowy 140L

WGJ-g dwupłaszczowy 140L
+podkowa

A
A

A

A

A

27
32

35

38

678,78

714,15
775,97

802,00

864,7438

Wysokiej klasy innowacyjne pojemnościowe ogrzewacze wody użytkowej, wykorzystujące jako 
element grzewczy płaszcz wodny, otaczający wewnętrzny zbiornik. Rozwiązanie to pozwala na 
uzyskanie wymiany ciepła w porównaniu do standardowych  
ogrzewaczy wężownicowych. Dodatkową jego zaletą jest zastosowanie 

, które powodują  .

3x większej powierzchni 
innowacyjnych 

TURBULATORÓW wzrost wydajności o 10%

AR NA CJW A

G  6
wymiary w tabeli na stronie 5 oraz w DTR

WYMIENNIKI C.W.U POZIOME
DWUPŁASZCZOWE W IZOLACJI POLISTYRENOWEJ

najlepsza izolacja

deflektor - zwiększa
efektywność wymiennika

atestowana blacha

ochrona antykorozyjna,
anoda magnezowa
lub tytanowa

najwyższej jakości 
emalia PRINCE

możliwość zastosowania grzałki
EJK mini szczególnie polecanej
do zbiorników emaliowanych

turbulatory

nowa izolacja z twardej
pianki polistyrenowej

INNOWACYJNE
TURBULATORY

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI
L O

A ŚCME  I   
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TAUWBL80DWEL

TAUWBL100DWEL
TAUWBL120DWEL

TAUWBL140DWEL

kod nazwa produktu klasa
 energ.

 strata postojowa
[ W ]

 cena netto
PLN

WGJ-g dwupłaszczowy 80L.

WGJ-g dwupłaszczowy 100L.

WGJ-g dwupłaszczowy 120L.

WGJ-g dwupłaszczowy 140L.

B

B

C

C

40

49

53

58

938,90

961,71

984,53
1058,80

WYMIENNIKI C.W.U POZIOME
DWUPŁASZCZOWE W IZOLACJI POLIURETANOWEJ 
I OBUDOWIE STALOWEJ

Wysokiej klasy pojemnościowe ogrzewacze 
wody użytkowej, wykorzystujące jako 
element grzewczy płaszcz wodny, otacza-
jący wewnętrzny zbiornik. Rozwiązanie to 
pozwala na uzyskanie trzykrotnie większej 
powierzchni wymiany ciepła w porównaniu 
do standardowych  ogrzewaczy wężown-
icowych. 
Zbiornik na wodę użytkową wykonany jest z 
wysokogatunkowej blachy stalowej pokrytej 
warstwą emalii ceramicznej, która w 

oprocesie wypalania w temperaturze 850 C,  
tworzy na powierzchni zbiornika trwałą i 

odporną na korozję, szklistą powłokę. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest 
montowana fabrycznie anoda magnezowa, która wykorzystując zjawisko różnicy potencjałów 
zabezpiecza przed elektrochemiczną korozją zbiornika. Należy przy tym pamiętać, że anoda 
stanowi element zużywający się w eksploatacji i powinna być wymieniana co 18 miesięcy.
Wymiennik jest fabrycznie wyposażony w grzałkę elektryczną, która poza sezonem grzewczym 
stanowi dla wymiennika źródło ciepła, pozwalając płynnie regulować temperaturą wody w 

o ozakresie od 25 C do 75 C.
Doskonałą izolację zasobnika zapewnia 40 mm warstwa poliuretanu. Dodatkowo wymiennik 
wyposażony jest w obudowę z blachy stalowej malowanej proszkowo, która chroni izolację przed 
uszkodzeniami, zapewnia estetyczny wygląd i utrzymanie powierzchni wymiennika w czystości.
Dodatkową jego zaletą jest zastosowanie , które powodują 

 .
innowacyjnych TURBULATORÓW

wzrost wydajności o 10%

wymiary w tabeli na stronie 5 oraz w DTR

AR NA CJW A

G  6

izolacja z poliuretanu

deflektor - zwiększa
efektywność wymiennika

atestowana blacha

ochrona antykorozyjna,
anoda magnezowa
lub tytanowa

najwyższej jakości 
emalia PRINCE

estetyczna obudowa
z lakierowanej blachy 
stalowej

turbulatory

INNOWACYJNE
TURBULATORY

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI
L O

A ŚCME  I   



Wysokiej klasy pojemnościowe 
og rzewacze  wody  uży tkowe j ,  
wykorzystujące jako element grzewczy 
płaszcz wodny, otaczający wewnętrzny 
zbiornik. Rozwiązanie to pozwala na 
uzyskanie trzykrotnie większej 
powierzchni wymiany ciepła w 
porównaniu do standardowych  
ogrzewaczy wężownicowych. 
Zbiornik na wodę użytkową wykonany 
jest z wysokogatunkowej blachy 
stalowej pokrytej warstwą emalii 
ceramicznej, która w procesie 

owypalania w temperaturze 850 C,  
tworzy na powierzchni zbiornika trwałą i odporną na korozję, szklistą powłokę.
Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest montowana fabrycznie anoda magnezowa, 
która wykorzystując zjawisko różnicy potencjałów zabezpiecza przed elektrochemiczną korozją 
zbiornika. Należy przy tym pamiętać, że anoda stanowi element zużywający się w eksploatacji i 
powinna być wymieniana co 18 miesięcy.
Konstrukcja ogrzewaczy WGJ-g pozwala na opcjonalne zamontowanie grzałki elektrycznej z 

o otermostatem regulującym temperaturę wody w zakresie od 25 C do 75 C.
Doskonałą izolację zasobnika zapewnia 40 mm grubości warstwa poliuretanu.
Dodatkową jego zaletą jest zastosowanie , które powodują 

 .
innowacyjnych TURBULATORÓW

wzrost wydajności o 10%

TAUWPI80DWEL

TAUWPI100DWEL
TAUWPI120DWEL

TAUWPI140DWEL

kod nazwa produktu
klasa

 energ.
 strata postojowa

[ W ]
 cena netto

PLN

WGJ-g dwupłaszczowy 80L.

WGJ-g dwupłaszczowy 100L.

WGJ-g dwupłaszczowy 120L.

WGJ-g dwupłaszczowy 140L.

B

B

C

C

40

49

53

58

723,28

778,04

832,80
884,14

WYMIENNIKI C.W.U POZIOME

wymiary w tabeli na stronie 5 oraz w DTR

DWUPŁASZCZOWE W IZOLACJI POLIURETANOWEJ

AR NA CJW A

G  6
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izolacja z poliuretanu

deflektor - zwiększa
efektywność wymiennika

atestowana blacha

ochrona antykorozyjna,
anoda magnezowa
lub tytanowa

najwyższej jakości 
emalia PRINCE

turbulatory

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI
L O

A ŚCME  I   

INNOWACYJNE
TURBULATORY
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WYMIENNIKI C.W.U POZIOME DWUPŁASZCZOWE

DANE TECHNICZNE

D - poliuretan

D - styropian 530 530 530 530

H - poliuretan

H - styropian 900 1100 1200 1300



TAUWPST100PWEL

6

TAUWPST120PWEL
TAUWPST140PWEL

TAUWPST140DWPEL

kod nazwa produktu klasa
 energ.

 strata postojowa
[ W ]

 cena netto
PLN

WGJ z podwójną wężownicą 100L. A

A

A

A

32

35

38

38

539,60

576,11

604,63
630,87

WGJ z podwójną wężownicą 120L.

WGJ z podwójną wężownicą 140L.
WGJ z pod. węż. + podkowa 140L.

WYMIENNIKI C.W.U POZIOME
Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ W IZOLACJI POLISTYRENOWEJ

Nowoczesny i wydajny pojemnościowy podgrzewacz wody wykorzystujący jako element 
grzewczy, wężownicę o kształcie , co znacząco wpływa na podwyższenie 
efektywności podgrzewania wody użytkowej w porównaniu do wężownic standardowych. 
Zbiornik na wodę użytkową wykonany jest z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej 

owarstwą emalii ceramicznej, która w procesie wypalania w temperaturze 850 C, tworzy na 
powierzchni zbiornika trwałą i odporną na korozję, szklistą powłokę.

Konstrukcja ogrzewaczy WGJ pozwala na opcjonalne zamontowanie grzałki elektrycznej z 
o otermostatem regulującym temperaturę wody w zakresie od 25 C do 75 C.

podwójnej litery „U”

wymiary w tabeli na stronie 7 oraz w DTR

AR NA CJW A

G  6

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI OL
A ŚCM IE    

najlepsza izolacja

deflektor - zwiększa
efektywność wymiennika

atestowana blacha

ochrona antykorozyjna,
anoda magnezowa
lub tytanowa

najwyższej jakości 
emalia PRINCE

możliwość zastosowania grzałki
EJK mini szczególnie polecanej
do zbiorników emaliowanych

nowa izolacja z twardej
pianki polistyrenowej
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WYMIENNIKI C.W.U POZIOME Z WĘŻOWNICĄ

DANE TECHNICZNE

ok. 52 mm izolacji polistyrenowej

500 500 500
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WYMIENNIKI C.W.U PIONOWE
Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ 

Wysokiej klasy pojemnościowe ogrzewacze wody użytkowej 
przeznaczone do montażu pionowego. 
Elementem grzewczym zasobnika jest spiralnie 
ukształtowana wężownica, zasilana z dowolnie wybranego 
źródła ciepła. Przygotowany fabrycznie króciec umożliwia 
również opcjonalny montaż grzałki elektrycznej z płynną 

o oregulacją temperatury w zakresie od 25 C do 75 C. Duża 
powierzchnia wężownicy pozwala na znaczne skrócenie 
czasu nagrzewania wody użytkowej. 
Trwałość i niezawodność zbiornika zapewnia warstwa 

oceramicznej emalii wypalanej w temperaturze 850 C, która 
tworzy na powierzchni szklistą i trwałą powłokę.
Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest 
montowana fabrycznie anoda magnezowa, która 
wykorzystując zjawisko różnicy potencjałów zabezpiecza 
przed elektrochemiczną korozją zbiornika. Należy przy tym 
pamiętać, że anoda stanowi element zużywający się w 
eksploatacji i powinna być wymieniana co 18 miesięcy.
Doskonałą termoizolacyjność gwarantuje gruba, 70 mm 
warstwa polistyrenu. Z zewnątrz wymiennik pokryty jest 
płaszczem z materiału typu Skay lub z tworzywa sztucznego. 

Przekrój WGJ-S 150L. Przekrój WGJ-S 220L. Przekrój WGJ-S 250-300L.

Szczegółowe dane techniczne znajdują się na stronie 9 oraz w instrukcji obsługi i montażu

AR NA CJW A

G  5

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI
L O

A ŚCME  I   
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WYMIENNIKI C.W.U PIONOWE Z WĘŻOWNICĄ

DANE TECHNICZNE

TAUW1ST100SK

TAUW1ST150SK
TAUW1ST220TW

TAUW1ST250TW

kod nazwa produktu klasa
 energ.

 strata postojowa
[ W ]

 cena netto
PLN

WGJ-S stojący z 1-wężownicą.100L A

B

B

B

32

44

53

61

1131,70

1330,19

1519,22
1840,15

WGJ-S stojący z 1-wężownicą.150L

WGJ-S FIT stojący z 1-wężownicą.220L
WGJ-S FIT stojący z 1-wężownicą.250L

TAUW1ST300TW WGJ-S FIT stojący z 1-wężownicą.300L C 73 2044,36
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WYMIENNIKI C.W.U PIONOWE 
Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI SPIRALNYMI 

Wysokiej klasy pojemnościowe ogrzewacze wody użytkowej 
przeznaczone do montażu pionowego. 
Elementem grzewczym zasobnika są spiralnie ukształtowane 
wężownice, zasilane z dowolnie wybranego źródła ciepła (kocioł 
z kolektorami słonecznymi lub kominkiem ). Przygotowany 
fabrycznie króciec umożliwia również opcjonalny montaż grzałki 

oelektrycznej z płynną regulacją temperatury w zakresie od 25 C 
odo 75 C. Duża powierzchnia wężownic pozwala na znaczne 

skrócenie czasu nagrzewania wody użytkowej. 
Trwałość i niezawodność zbiornika zapewnia warstwa 

oceramicznej emalii wypalanej w temperaturze 850 C, która 
tworzy na powierzchni szklistą i trwałą powłokę.
Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest montow-
ana fabrycznie anoda magnezowa, która wykorzystując zjawis-
ko różnicy potencjałów zabezpiecza przed elektrochemiczną 
korozją zbiornika. Należy przy tym pamiętać, że anoda stanowi 
element zużywający się w eksploatacji i powinna być wymien-
iana co 18 miesięcy.
Doskonałą termoizolacyjność gwarantuje gruba, 70 mm war-
stwa polistyrenu. Z zewnątrz wymiennik pokryty jest płaszczem z 
materiału typu Skay lub z tworzywa sztucznego. 

Szczegółowe dane techniczne znajdują się na stronie 11 oraz w instrukcji obsługi i montażu

Przekrój WGJ-S 220 DUO FIT Przekrój WGJ-S 250-300 DUO FIT Przekrój WGJ-S 400-500 DUO FIT

AR NA CJW A

G  5

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI
L O

A ŚCME  I   
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WYMIENNIKI C.W.U PIONOWE 
Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI SPIRALNYMI 
DANE TECHNICZNE 

TAUW2ST220TW

TAUW2ST250TW
TAUW2ST300TW

TAUW2ST400SK

kod nazwa produktu klasa
 energ.

 strata postojowa
[ W ]

 cena netto
PLN

WGJ-S stojący z 2-wężownicą.220L B

B

C

B

53

61

73

59

2669,53

2758,51

2966,15
4407,00

WGJ-S stojący z 2-wężownicą.250L

WGJ-S FIT stojący z 2-wężownicą.300L
WGJ-S FIT stojący z 2-wężownicą.400L

TAUW2ST500SK WGJ-S FIT stojący z 2-wężownicą.500L B 67 5847,86
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WYMIENNIKI C.W.U PIONOWE 
Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI SPIRALNYMI 
ZE ZINTEGROWANĄ SOLARNĄ GRUPĄ POMPOWĄ 

TAUW2KOM220EL

TAUW2KOM250EL
TAUW2KOM300EL

kod nazwa produktu klasa
 energ.

 strata postojowa
[ W ]

 cena netto
PLN

WGJ-SOL Z GRUPĄ POMPOWĄ 220L. B

B

C

54

62

75

6588,26

6822,13

7158,67

WGJ-SOL Z GRUPĄ POMPOWĄ 250L.

WGJ-SOL Z GRUPĄ POMPOWĄ 300L.

Wymienniki WGJ-SOL to najwyższej klasy, kompaktowe 
urządzenia przeznaczone do ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Wyposażone są w dwie wężownice spiralne, 
umożliwiające zasilanie układu zarówno z instalacji 
solarnej, jak i dowolnego, innego źródła ciepła. Istnieje 
również możliwość zamontowania grzałki z termostatem 
kontrolującym temperaturę wody. Zintegrowana z 
zasobnikiem podwójna grupa pompowa znacząco 
ułatwia montaż oraz wpływa na estetyczny wygląd 
instalacji. 

Grupa pompowa zawiera: 
- pompę obiegową w wykonaniu solarnym
- przepływomierz z zaworem regulacyjnym oraz 
króćcami do opróżniania i napełniania instalacji
- zawór trójdrożny ( 10 bar ) z termometrem i króćcem 
przyłączeniowym naczynia wzbiorczego
-zawór bezpieczeństwa 6 bar
- zawór odcinająco - zwrotny ( 10 bar ) z termometrem 
-odpowietrznik
Całość układu kontroluje sterownik układu solarnego, 
posiadający funkcję płynnej regulacji prędkości obrotów 
pompy oraz funkcję ciepłomierza. Wyposażony jest 
również w komplet niezbędnych czujników. 

Trwałość i niezawodność zbiornika zapewnia warstwa ceramicznej emalii wypalanej w 
otemperaturze 850 C, która tworzy na powierzchni szklistą i trwałą powłokę.

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest montowana fabrycznie anoda 
magnezowa, która wykorzystując zjawisko różnicy potencjałów zabezpiecza przed 
elektrochemiczną korozją zbiornika. Należy przy tym pamiętać, że anoda stanowi 
element zużywający się w eksploatacji i powinna być wymieniana co 18 miesięcy.
Doskonałą termoizolacyjność gwarantuje gruba, 70 mm warstwa polistyrenu.
Zewnętrzna obudowa zbiorników wykonana jest z tworzywa sztucznego.

AR NA CJW A

G  5

YŻSW ZJ EA JN   J
A

A KI
L O

A ŚCME  I   
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WYMIENNIKI C.W.U PIONOWE 
ZE ZINTEGROWANĄ SOLARNĄ GRUPĄ POMPOWĄ 

DANE TECHNICZNE 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
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schemat połączeń
wymiennika

F1 F2

F3F4

hH

b

B L

n - płyt

D

TYP

SL 23

SL 32

SL 34

B D LbH h

mm mm mm mm mm mm

76

106

115

312

306

292

40

50

65

278

250

242

27

27

27

9+(n x 2,1)

9+(n x 2,15)

9+(n x 2,1)

WYMIARY

* Wymienniki dobrane przy założonym spadku ciśnienia < 10 kPa

PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA 

Lutowane, płytowe wymienniki TAURUS zbudowane są z profilowanych 
płyt wykonanych ze stali nierdzewnej, połączonych poprzez lutowanie 
miedzią. Pomiędzy płytami znajdują się przestrzenie o dużej powierzchni 
wymiany ciepła, którymi przepływa ciecz w sposób, zapewniający 
efektywną wymianę ciepła oraz odporność na zmęczenie ciśnieniowe, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości we właściwych warunkach pracy. 
Wymienniki płytowe stosowane są między innymi w instalacjach kominków 
z płaszczem wodnym, układach solarnych, podgrzewu wody basenowej, 
ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego i pomp ciepła. Nierzadko 
znajdują zastosowanie w instalacjach kotłów węglowych montowanych w 
układach otwartych wespół z kotłami gazowymi pracującymi w układzie 

zamkniętym.
W instalacjach podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wymiennik zapewnia w sposób ciągły 
ogrzewanie wody do żądanej temperatury w trakcie jej przepływu. Jest to doskonałe 
rozwiązanie w przypadku ograniczonego miejsca w instalacji dla zabudowy klasycznego, 
pojemnościowego podgrzewacza wody.

AR NA CJW A

G  

24

15




