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Zasobniki Ciepłej Wody

WBUDOWANE 
WEWNĘTRZNE 
NACZYNIE 
PRZEPONOWE
SZYBKA I BEZPROBLEMOWA 
INSTALACJA

❱   Szybsza i łatwiejsza instalacja - 
typowy czas instalacji jest do 20 
minut krótszy w porównaniu z 
instalacją tradycyjnego zasobnika

❱   Eliminuje potrzebę instalacji 
zewnętrznego naczynia 
przeponowego, oszczędzając 
średnio 2m miedzianej rury

❱   Większa trwałość i niezawodność 
zasobnika w porównaniu z 
modelami z zewnętrznym 
naczyniem przeponowym

Kiedy woda jest 
zimna

Kiedy woda jest 
ciepła
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Dystrybutor:



ULTRA PLUS
ZASOBNIK Z WEWNĘTRZNYM 
NACZYNIEM PRZEPONOWYM

Zasobniki Ciepłej Wody

Nowa seria zasobników cwu marki 
Kingspan Albion Ultra Plus to 
zasobniki do zastosowań domowych 
i komercyjnych z jedną lub dwiema 
wężownicami przystosowane do 
współpracy z kotłami gazowymi i 
olejowymi jako główne źródło zasilania.  

Standardowo każdy zasobnik posiada 
też wbudowaną wysokiej jakości grzałkę 
elektryczną sterowaną termostatem. 

Cechą charakterystyczną zasobników 
Ultra Plus jest unikalna, niedostępna do 
tej pory na rynku polskim, technologia 
wewnętrznego naczynia przeponowego 
eliminująca potrzebę stosowania 
zewnętrznego naczynia przeponowego. 
Dzięki temu instalacja zasobnika jest 
szybka i bezproblemowa.

Ultra Plus doskonale sprawdzają się przy 
zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą 
wodę np. jednoczesnym używaniu kilku 
prysznicy.

Każdy wymiennik jest poddawany 
procesowi pasywacji zapewniającemu 
ochronę miejsc w których stal była 
poddana obróbce-spawaniu i posiada 
50mm izolację z bezfreonowej pianki 
poliuretanowej zapewniającej wysoką 
ochronę przed utratą ciepła.

Typ i Kod Produktu Pojemność 
(L)

Wysokość 
(mm) ErP Utrata ciepła 
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KUXN120 120 997 B 49

KUXN150 150 1183 B 52

KUXN180 180 1367 C 65

KUXN210 210 1557 C 76

KUXN250 250 1802 C 87

KUXN300 300 2072 C 91
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KUXSN180 180 1367 C 65

KUXSN210 210 1557 C 76

KUXSN250 250 1802 C 87

KUXSN300 300 2072 C 91

ULTRA 
ZASOBNIK Z JEDNĄ LUB 
DWIEMA WĘŻOWNICAMI

Seria zasobników cwu marki Kingspan 
Albion Ultra to zasobniki do zastosowań 
domowych i komercyjnych z jedną lub 
dwiema wężownicami przystosowane 
do współpracy z kotłami gazowymi i 
olejowymi jako główne źródło zasilania. 

Standardowo każdy zasobnik posiada 
też wbudowaną wysokiej jakości grzałkę 
elektryczną sterowaną termostatem.

Zasobniki Ultra doskonale sprawdzają 
się przy wysokim zapotrzebowaniu na 
ciepłą wodę w tym samym czasie np. przy 
jednoczesnym używaniu kilku prysznicy, 
jako że zapewniają one stałe, wysokie 
ciśnienie wody.

Zasobniki z dwiema wężownicami są 
przystosowane do użytku z systemami 
paneli słonecznych, dzięki czemu 
zapewniają ciepłą wodę w sposób 
przyjazny środowisku.

Każdy wymiennik jest poddawany 
procesowi pasywacji zapewniającemu 
ochronę miejsc w których stal była 
poddana obróbce-spawaniu i posiada 
50mm izolację z bezfreonowej pianki 
poliuretanowej zapewniającej wysoką 
ochronę przed utratą ciepła.

Typ i Kod Produktu Pojemność 
(L)

Wysokość 
(mm) ErP Utrata ciepła 

(W)
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KUN120 120 927 B 44

KUN150 150 1114 B 51

KUN180 180 1302 B 55

KUN210 210 1490 C 66

KUN250 250 1740 C 77

KUN300 300 2053 C 88
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KUSN180 180 1302 B 55

KUSN210 210 1490 C 66

KUSN250 250 1740 C 77

KUSN300 300 2053 C 88

ULTRA HP
ZASOBNIK DO STOSOWANIA              
Z POMPAMI CIEPŁA

Nowe zasobniki cwu marki Kingspan 
Albion Ultra HP to zasobniki 
zaprojektowane specjalnie do użytku z 
różnego rodzaju pompami ciepła. 

Specjalna wężownica o zwiększonej 
powierzchni wymiany ciepła zapewnia 
maksymalny transfer energii pobranej 
przez pompę ciepła do ogrzewanej wody. 

Standardowo każdy zasobnik posiada 
też wbudowaną wysokiej jakości grzałkę 
elektryczną sterowaną termostatem.

Doskonała izolacja z bezfreonowej pianki 
poliuretanowej o grubości 50mm ogranicza 
do minimum wychładzanie się wody w 
zasobniku.

Model Ultra HP przeznaczony jest do 
zastosowań domowych oraz komercyjnych.
Zasobniki te doskonale sprawdzają się przy 
zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą 
wodę np. jednoczesnym używaniu kilku 
prysznicy.

Każdy wymiennik jest poddawany 
procesowi pasywacji zapewniającemu 
ochronę miejsc w których stal była 
poddana obróbce-spawaniu co wydłuża 
okres użytkowania zbiornika i chroni przed 
korozją w miejscach spawu.

Zasobniki Kingspan Albion Ultra HP 
to przykład doskonałego połączenia 
nowoczesnej technologii grzewczej z troską 
o ochronę środowiska.

Typ i Kod Produktu Pojemność 
(L)

Wysokość 
(mm) ErP Utrata ciepła 

(W)
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A) KUHP150 150 1128 D 79

KUHP180 180 1322 D 87

KUHP210 210 1515 D 96

KUHP250 250 1722 D 107

KUHP300 300 2096 D 119
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EKSPERTOM     
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Główne zalety produktu:
❱  Zbiornik wewnętrzny 

wykonany ze stali 
nierdzewnej “Duplex” 
– doskonała jakość 
potwierdzona 12-letnią 
gwarancją

❱  Grzałka elektryczna oraz 
zawór bezpieczeństwa w 
standardzie

❱  Średnica podstawy 
550mm

❱  Wężownice z stali 
nierdzewnej wykonane 
w technologii coil-in-coil 
zapewniającej bardzo 
szybkie nagrzewanie 
wody 

❱  Nie wymaga stosowania 
anod magnezowych

❱  Dostępny z jedną lub 
dwiema wężownicami

❱  Nowoczesny wygląd; 
łatwy do utrzymania w 
czystości (galwanizowana 
obudowa zewnętrzna)

❱  Atest PZH

Główne zalety produktu:
❱   Do użytku z różnego 

rodzaju pompami ciepła
❱  Zbiornik wewnętrzny 

wykonany ze stali 
nierdzewnej “Duplex” 
– doskonała jakość 
potwierdzona 12-letnią 
gwarancją

❱  Grzałka elektryczna oraz 
zawór bezpieczeństwa w 
standardzie

❱  Średnica podstawy 
550mm

❱  Wężownica z stali 
nierdzewnej o dużej 
powierzchni wymiany 
ciepła zapewniającej 
szybkie nagrzewanie 
wody 

❱  Nie wymaga stosowania 
anod magnezowych

❱  Nowoczesny wygląd; 
łatwy do utrzymania w 
czystości (galwanizowana 
obudowa zewnętrzna)

❱  Atest PZH

KINGSPAN ALBION
ZASOBNIKI CWU ZE STALI NIERDZEWNEJ

Główne zalety produktu:
❱  Wbudowane wewnętrzne 

naczynie przeponowe
❱  Zbiornik wewnętrzny 

wykonany ze stali 
nierdzewnej “Duplex” 
– doskonała jakość 
potwierdzona 12-letnią 
gwarancją

❱  Grzałka elektryczna oraz 
zawór bezpieczeństwa w 
standardzie

❱  Średnica podstawy 
550mm

❱  Wężownice z stali 
nierdzewnej wykonane 
w technologii coil-in-coil 
zapewniającej bardzo 
szybkie nagrzewanie 
wody 

❱  Nie wymaga stosowania 
anod magnezowych

❱  Dostępny z jedną lub 
dwiema wężownicami

❱  Atest PZH


