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Idra, GVS

Przeznaczenie

Podgrzewacze wody zarówno gamy idra, jak i GVS służą wyłącznie do produkcji 
ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacz idra grzeje wodę w sposób przepływo-
wy, natomiast GVS jest podgrzewaczem pojemnościowym. Podgrzewacze idra 
wykonane są dobrych jakościowo komponentów, dzięki czemu zapewniają 
długą eksploatację. Urządzenia te przystosowane są do spalania gazu ziem-
nego G20 i Gz350 oraz gazu płynnego. z kolei podgrzewacze GVS zapewnią 
przyszłemu użytkownikowi pełny komfort ciepłej wody użytkowej.

Podgrzewacze przepływowe Idra:

 idra 11Bi*

 idra 14Bi*

 idra 11P**

 idra 14P**

 idra 11Di***

 idra 14Di***

* zasilanie bateryjne – niskonapięciowe, zapłon elektroniczny, płynna modulacja 
mocy

** zapłon piezoelektryczny, płynna modulacja mocy
*** zapłon hydrodynamiczny, płynna regulacja mocy

Podgrzewacze pojemnościowe GVS:

 GVS 50 – o pojemności 50 l
 GVS 80 – o pojemności 80 l
 GVS 100 – o pojemności 100 l
 GVS 120r* – o pojemności 120 l
* cyrkulacja c.w.u

MoDele

Podgrzewacze wyposażone są:
 płynna regulacja mocy (idra)
 wbudowany stabilizator ciśnienia wody i gazu (idra)
 palnik wykonany ze stali inoX (GVS)
 urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia (w przypadku zaniku płomienia 

na palniku odcina dopływ gazu) – idra
 termostat spalin kontrolujący poprawne ich wydalanie, który w przypadku 

nieprawidłowości ciągu blokuje kocioł

charakteryStyka techniczna

GVSIdra



Podgrzewacze pojemnościowe GVS posiadają szereg zabezpieczeń, które za-
pewniają bezpieczne i łatwe korzystanie z tych urządzeń. Są to:
 zabezpieczenie przed wypływem gazu w przypadku braku płomienia
 zabezpieczenie braku ciągu kominowego
 zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody
 zawór bezpieczeństwa
 termometr

BezPieczeŃStWo i ŁatWoŚĆ oBSŁUGi:

 W zespole wodnym znajduje się stabilizator ciśnienia wody, którego za-
daniem jest utrzymanie stałego przepływu wody przy zmianach ciśnienia 
w instalacji

 W zespole gazowym znajduje się stabilizator ciśnienia gazu, którego zada-
niem jest zapewnienie stałych warunków zasilania palnika, niezależnie od 
zmian ciśnienia gazu w instalacji gazowej. Utrzymanie stałego przepływu 
wody przy równoczesnym utrzymaniu stałego przepływu gazu zapewnia 
stabilną pracę podgrzewacza

 Podgrzewacze przepływowe idra wyposażone są w regulator temperatury 
ciepłej wody użytkowej i w płynną regulację mocy, co zapewnia stabilność 
temperatury wody bez względu na wielkość jej poboru

ŁatWoŚĆ i koMFort UŻytkoWania 
PoDGrzeWacza iDra:

zbiornik podgrzewacza GVS wykonany jest ze specjalnej blachy stalowej, 
dwuwarstwowo emaliowanej, co stanowi zabezpieczenie przed korozją. Do-
datkowym antykorozyjnym zabezpieczeniem jest seryjnie montowana anoda 
magnezowa. izolację termiczna stanowi pianka poliuretanowa, która ograni-
cza straty ciepła do minimum. Stal inoX, zastosowana do wykonania palnika, 
gwarantuje jego trwałość i niezawodność.

DŁUGotrWaŁa BezaWaryJna Praca 
PoDGrzeWacza GVS:

„GLASS – LINED PLUS”

nowy sposób emaliowania zbiornika zapewnia dłuższą i dokładniejszą ochro-
nę przed korozją i skutkami częstych zmian temperatury. Dzięki procesowi 
nakładania płynnej emalii nawet trudno dostępne miejsca zostają dokładnie 
pokryte warstwą ochronną.

cechy SzczeGÓlne:

Panel SteroWania

Panel sterowania podgrzewacza przepływowego Idra

regulator strumienia gazu

regulator strumienia wody

Panel sterowania podgrzewacza pojemnościowego GVS

przycisk zapalacza piezo

pokrętło wyboru
temperatury on / o�

Model wymiar A wymiar B wymiar C

GVS 50 460 613 260

GVS 80 710 863 480

GVS 100 830 983 590

GVS 120r 950 1103 720



Idra, GVS
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Dystrybucja:

Podgrzewacze idra i GVS posiadają certyfikat 

ParaMetry techniczne

Podgrzewacze przepływowe Idra

Parametr Jednostka Idra 11Bi Idra 14Bi Idra 11P Idra 14P Idra 11Di Idra 14Di

moc pracy podgrzewacza c.w.u. kW 9–19 11–24 9–18 11–24 9–18 11–24

rodzaj regulacji mocy — płynna płynna płynna płynna płynna płynna

typ zapłonu — elektroniczny elektroniczny piezoelektryczny piezoelektryczny hydrodynamiczny hydrodynamiczny

zakres poboru wody l. / min. 2,5–11 2,5–14 2,5–11 2,5–14 2,5–11 2,5–14

średnica odprowadzania spalin mm 110 130 110 130 110 130

wydatek c.w.u. przy 25°c l. / min. 11 14 11 14 11 14

wymiary (wys. × szer. × głęb.) mm 760 × 350 × 250 775 × 400 × 275 760 × 350 × 250 775 × 400 × 275 760 × 350 × 250 775 × 400 × 275

waga kg 13,5 15,5 13,5 15,5 13,5 15,5

Podgrzewacze pojemnościowe GVS

Parametr Jednostka GVS 50 GVS 80 GVS 100 GVS 120R

moc pracy podgrzewacza c.w.u. kW 3,57 5 5 5

typ zapłonu — piezoelektryczny piezoelektryczny piezoelektryczny piezoelektryczny

czas podgrzania wody do 65°c min. 47 60 70 82

zakres regulacji temperatury c.w.u. °c 40–70 40–70 40–70 40–70

średnica odprowadzania spalin mm 80 80 80 80

maksymalne ciśnienie bar 6 6 6 6


