
Egyszerű, olcsó konstrukció

Kiváló hőérzeti komfort

Valós hatékonysága meghaladja 
a 99% -ot

Energiatakarékos üzemeltetés

Modern környezetkímélő hőforrás

Elektromos kazánok 
központi fűtéshez    



Az elektromos kazánok kiválóan szolgálják a gázvezetéki 
hálózatoktól távol eső, illetve az olyan épületek fűtési 
megoldását, amelyeknél nincs mód a gáz bevezetésére. 
Esetükben nincs szükség kémény, kazánház építésére, akár 
tüzelőanyagtér kialakítására.

A megfelelően kivitelezett vezérlés garantálja a megfelelő hő 
komfortot, illetve a kiszolgálásmentes üzemeltetést. 

Az elektromos kazánok kiváló megoldást jelentenek olyan 
épületek fűtés rásegítésére, ahol a fő hőforrás a szilárd 
fűtőanyagú vizes kandalló. Az alacsony üzemeltetési 
költségük mellett magasabb színvonalú üzemetetési 
komfortot, illetve azt a biztonságot nyújtják, hogy a felhasználó 
távollétében állandósítják a rendszer lefagyását meggátoló, 
optimális hőmérsékletet.

 Az elektromos kazánok korszerű, komfortos, 
környezetkímélő hőforrások. Esztétikus kivitelű kis 
helyigényű, bármilyen helyiségben könnyen telepíthető 
berendezések.

Elektromos kazánok központi fűtéshez

EKCO

EKCO.L2 Kazánok

Nagyteljesítményű EKCO.T Kazánok
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! EKCO.LN2 típus – HMV tárolóval összeköthető 
központi fűtés kazánja, 6 literes űrtartalmú tágulási 
tartállyal, illetve ún. bypass –nyomás kiegyenlítő 
szeleppel ellátva

! EKCO.L2 típus – HMV tárolóval összeköthető központi 
fűtés kazánja,  bypass és kiegyenlítő tartály nélküli 
változat,

! EKCO.LN2p típus – speciálisan készült kazán a 
padlófűtési rendszer ellátására (csökkentett előremenő 
hőmérséklet, valamint ennek megfelelő biztonsági 
hőkioldó,  6 literes űrtartalmú tágulási tartállyal, illetve 
ún. bypass – nyomás kiegyenlítő szeleppel ellátva,

! EKCO.L2p típus – mint fent, azonban bypass és 
kiegyenlítő tartály nélküli változat,

! elektronikus vezérlőrendszer és megbízható félvezető 
csatlakozó elemek,

! automatikus teljesítmény moduláció

! a fűtőkör hőmérsékletének szabályozása
20 C – 85 C –ig – EKCO.L2, EKCO.LN20 0- 
20 C – 60 C –ig – EKCO.L2p, EKCO.LN2p0 0- 

! EKCO.T típus – nagyteljesítményű, HMV tárolóval 
összeköthető központi fűtés kazánja

! EKCO.TM típus – nagy teljesítményű, 
padlószabályzással, egy, illetve két fűtőkör, használati 
melegvíztartály ellátására alkalmas,

! kaszkád üzemben EKCO:TM (vezérlő) kazánnal és az 
EKCO.T  (vezérelt) kazánnal üzemeltethető, 

0 0
! a fűtőkörök hőmérsékletét 40 C – 85 C-os tartományban 

szabályozhatjuk

! a nagytejesítményű kazánok 2 fűtőegységgel vannak 
felszerelve, ez csökkenti a fűtőtest terhelését, biztosítva 
ezzel hosszú élettartamát.

! teljesítményhatárok: 30 kW – 48kW-ig

ábra feliratok: Gw3/4” karima;
(távolság ~180 mm.

távolsága a faltól: ~80mm.)

ábra feliratok: Gw3/4” karima;
(távolság ~180 mm.

távolsága a faltól: ~70mm.)

ábra feliratok: Gw 1” karima;
(távolság ~350 mm.

távolsága a faltól: ~55mm.)



Az EKCO.LN2 és EKCO. LN2p. típusú kazánok 
el vannak látva egy 6 l. űrtartalmú tágulási tartállyal.

Felépítése

Hőmérséklet szabályzó

A kazánokat járulékosan el kell látni 
szobahőmérséklet szabályzóval, ami 
lehetővé teszi a kazán individuális 
igények szerinti működését és biztosítja 
energiatakarékos üzemét.

Szervomotoros háromutas szelep

A kazán és napi melegvíz tartály együttműködéséhez elengedhetetlen agy 
háromutas szelep alkalmazása, (pl.: KOT. VC6013 TIP. SZELEP). 

A WE - 019/01 hőérzékelő, (EKCO.L2 /EKCO. L2/LN2 kazánok), vagy 
a WE-008 (EKCO. TM és EKCO. T kazánok) esetében a HMV tartályban lévő 
vízhőmérsékletet közvetlenül a kazán panelon szabályozza. Azonban a kazán 
képes együttműködni a napi melegvíz tartályba helyezett termosztáttal is.

Tágulási tartály

Hő kioldó
A termikus védelem, kiiktatja az áramellátást, ha üzemzavar lép fel. 

Megvédi a fűtőegységet és az elektronikus elemeket a meghibásodástól.

Vezérlő panel
A vezérlő panel biztosítja a kazán üzemi paramétereinek 

beállítását és azok leolvashatóságát. Biztosítja az energiatakarékosság 
szempontjából nagyon fontos automatikus teljesítmény modulációt. 

Nyomás differencia szelep (bypass)
Az EKCO.LN2 és az EKCO.LN2p kazánok fel vannak szerelve nyomás 

kiegyenlítő szeleppel (bypass). Ez a szelep biztosítja a minimális átáramlást, illetve 
a fűtőegységek termosztatikus szelepei zárása által keltett rendszerzúgást redukálja. 

Elektronikus teljesítményirányító rendszer
Félvezetős elektronikai elemek biztosítják a megbízható, csendes kazánműködést.

Mágneses szűrő
Valamennyi kazántípus fel van szerelve mágneses F-MAG ¾”szeleppel, 

mely speciális konstrukciójának köszönhetően dupla, mechanikus és mágneses 
szűrőhatást eredményez. A mágneses szűrő védi a kazán precíziós elemeit 

(pl.: átáramlás mérő), a ferromágneses anyagi részecskéktől, (többek között 
a fémforgácsoktól), a szerelés szennyező melléktermékeként megjelenő korróziótól.

típusok: EKCO.LN2; EKCO.LN2p

Kiegészítő berendezések

Névleges teljesítmény kW 4 6 8 12 15 18 21 24 30 36 42 48

Névleges feszültség 230V~  400V 3N~vagy 400V 3N~

Minimális áramfelvétel A 17,4/*5,7 26 /*8,7 34,8 /*11,7 17,3 21,7 26 30,3 34,6 43,3 52 60,6 69,3

A tápvezetékek min. 
keresztm.

2mm
3x2,5 / 
*5x1,5

3x4 / 
*5x1,5

3x6 / 
*5x1,5

5x2,5 5x4 5x6 5 x 10 5 x 16

Tájékoztató jellegű fűtési 
felület**

2
m 30-50 40-70 60-100 100 -140 130 -180 150-220 180 -250 220 -300 225 - 375 270 - 450 315 - 525 360 - 600

* 3~ 400 V – os kapocsfeszültség esetén.
2

** A kazán teljesítményét az objektum hőigénye alapján kell megválasztani. A bemutatott tájékoztató jellegű területnagyságok olyan épületekre vonatkoznak, melyek hőigénye 70 – 130 W/m .

Műszaki adatok



EKCO.L2p/LN2p típusú kazán padlófűtés rendszer ellátására szolgál. A rendszer 
0 0

hőmérséklet szabályozási tartománya 20 C – 60 C ig terjed. Az ilyen rendszer nem igényel 
keverő szelepeket, sem járulékos szerelvényeket, ami jelentősen csökkenti a beruházási 
költséget.

Figyelem! A bemutatott kapcsolások kizárólag tájékoztató jellegű minták. Ezek a gyakran alkalmazott megoldások 
példái. Az egyedi igényekhez igazodó központi fűtési rendszer kidolgozását erre specializálódott cégre kell bízni.

 vezérlő

 vezérlő

EKCO kazán együttműködése vizes kandallóval, napkollektorral, vagy szilárd 
tüzelőanyagos kandallóval. Az ilyen szisztéma alacsony üzemeltetési költség mellett 
biztosítja a magas színvonalú használati komfortot.

2Az Ekco kazán, mint önálló hőforrás egy akár 600m alapterületű 
helyiséget is képes felfűteni. Egy elektromos, átfolyó 
vízmelegítővel együttműködve, amelynél a vízmelegítő élvez 
elsőbbséget, a legenergiatakaréskosabb fűtés és melegvíz 
előállítás érhető el.

A nagy alapterületű helyiségek fűtéséhez, (pl.: üzemcsarnokok) 
a kazánok  kaszkád kapcsolására van szükség, így lehet elérni 
a megfelelően nagy  hőteljesítményt. Ilyen esetben az 
EKCO.TM kazánt vezérlő, míg alárendelt egységet az EKCO.T 
kazánt vezérelt kazánként kell alkalmazni.

Az EKCO.LN2/2/T/TM kazánok összekapcsolása a napi 
melegvíztartállyal

Az EKCO kazánok központi fűtés rendszereknél történő alkalmazására jellemző, a kezelés magas 
színvonalú kényelme, takarékos üzemeltetés, alacsony beruházási költségek.

EKCO

EKCO.L2p/LN2p

EKCO

EKCO

EKCO

egyéb kazán

Az EKCO kazán, egyéb gáz-, vagy olaj kazánnal 
történő, mint alternatív/járulékos hőforrásként 
történő összekapcsolása. A kazán az ilyen 
rendszerben való alkalmazása, üzemelés közben 
kifogástalanul megfelel a szerepének.
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EKCO.L2/LN2 C.P.S. típusu, C.P.S. központtal vezérelt kazán két fűtőkörrel, napi 
melegviz tartállyal és keringető szivattyúval

EKCO.TM EKCO.T EKCO.T

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1  
75-136 Koszalin, Poland

 +48 94 346 38 08  Telefon:
 +48 94 346 33 70FAX:

info@kospel.pl  
www.kospel.hu

KOSPEL S.A. fenntartja magának a jogot a technikai továbbfejlesztésre, változtatásra. 
Ezeket a változásokat ezen katalógus nem tartalmazza. 

TOMKA KFT
2314 Halásztelek 

II. Rákóczi F. út 128
Telefon: +36-24/532-095

FAX: +36-24/532-096
tomkakft@invitel.hu

www.tomkakft.hu
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