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Ogrzewanie i wentylacja

ELE 24

Nazwa dostawcy
Supplier Name KOSTRZEWA

Typ urządzenia 
Device type ELE 24

Nominalna moc cieplna 
Nominal heat output [kW] 24

Kocioł kondensacyjny 
Condensing bolier

nie
no

Kocioł niskotemperaturowy
Low-temp. boiler 

nie
no

Kocioł typu B1
B1 boiler

nie
no

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń
Cogeneration space heater

nie
no

Ogrzewacz wielofunkcyjny
Combination heater

nie 
no

Znamionowa moc cieplna 
Rated heat output, Prated [kW] 24

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń
Seasonal space heating energy efficiency class

D

Sezonowa efektywność energetyczna  
ogrzewania pomieszczeń 
Seasonal space heating energy efficiency, ɳ s [%]

36

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu
Sound power level, indoors / outdoors, LWA [dB(A)] 32

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*) 
Useful heat output at rated heat output 
and high-temperature regime (*) P4 [kW]

24

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej  
i w reżimie wysokotemperaturowym (*) 
Useful efficiency at rated heat output  
and high-temperature regime (*)  ɳ 4 [%]

39.5
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Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w trybie 
czuwania
Auxiliary electricity consumption in standby mode
PSB [kW]

0.001

Straty ciepła w trybie czuwania 
Standby heat loss  Pstby [kW] 0.08

Wszystkie szczególne środki ostrożności dotyczące montażu, instalacji i konserwacji opisano w instrukcji obsługi i instalacji. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją montażu.

All specific preacautions for assembly, installation and maintenance are descirbed in the operating and installation instructions.  

Read and follow the operating installation instructions.

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C

(*)  High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.

Dane kontaktowe: 
Contact details:

P.P.H. Kostrzewa Sp. J.,  ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko, Polska
e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl   |    tel. +48 87 429 56 00

                                                                                                                                                                       Paweł Kostrzewa
                                                                                                                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       Współwłaściciel / Co-owner 


