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Zawsze warto mieć w  instalacji 
centralnego ogrzewania drugie 
źródło ciepła. To rezerwa na 
wypadek, gdy to pierwsze ule-
gnie awarii, zabraknie do niego 
paliwa, okaże się niewydolne 
w  czasie dużych mrozów, albo 
w  ogóle go jeszcze nie mamy, 
np. czekając na opóźniającą się 
dostawę pompy ciepła.

Zaawansowany elektryczny do-
grzewacz wody Bosman LED może 
być świetnym uzupełnieniem in-
stalacji c.o. z pompą ciepła, ko-
tłem na paliwo stałe lub kotłem 
gazowym. Tę pierwszą będzie efek-
tywnie wspomagał w czasie więk-
szych mrozów. Natomiast w sys-
temie z kotłem na węgiel, drewno 
lub pelety zapewni możliwość zu-
pełnie bezobsługowego działania 

przez dowolnie długi czas. Ale dogrzewacz Bosman zaprojektowano 
przy tym z myślą o jak najlepszej współpracy z panelami PV, dzięki cze-

mu może wspomagać tak naprawdę każdą instalację grzewczą. Albo za-
pewniać latem samo podgrzewanie c.w.u. darmowym własnym prądem 
zamiast zużywania coraz droższego gazu.

Przy tym jego dodanie nawet do działającej już instalacji jest bar-
dzo proste, a wbudowany sterownik umożliwia łatwą integrację z inny-
mi urządzeniami. 

Z POMPĄ CIEPŁA
Elterm Bosman może świetnie uzupełniać pompę ciepła. Zaś w ra-

zie potrzeby działać nawet zamiast niej. A to może być konieczne, jeżeli 
pompa ulegnie awarii, a my będziemy czekali na serwis w środku zimy. 
Wówczas ratunkiem będzie uruchomienie Bosmana, gdyż wiele pomp cie-
pła nie ma wbudowanych rezerwowych grzałek. Bosman może także ura-
tować sytuację, gdy czekamy na montaż pompy ciepła. Ten zaś niejedno-
krotnie się opóźnia, bo pomp po prostu brakuje na rynku.

Z kolei nawet w układzie z zupełnie dobrze działającą pompą ciepła do-
grzewacz Bosman może być bardzo pomocny, zaś bez jego pomocy utrzy-
manie komfortu cieplnego może być bardzo trudne. Dominujące obecnie na 
rynku powietrzne pompy ciepła mają bowiem jedną istotną wadę. W czasie 
dużych mrozów działają nie tylko mniej ekonomicznie (niższa sprawność), 
ale najczęściej także z mocą znacznie niższą od nominalnej. W efekcie pom-

BOSMAN LED 
– ZAAWANSOWANY DOGRZEWACZ DO INSTALACJI C.O. I C.W.U.
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pa, która teoretycznie ma np. 8 kW, przy -15°C jest w stanie dać tylko 5 kW. 
Właśnie wtedy, gdy ciepło jest najbardziej potrzebne! Wówczas sytuację 
ratuje Bosman, uzupełniając niedobór ciepła. Moce grzewcze pompy oraz 
Bosmana się wówczas sumują. Przy czym jego grzałki mogą uruchamiać 
się sekwencyjnie, np. w układzie 2–4–6 kW. Dostosowując się jak najlepiej 
do faktycznych potrzeb i zużywając jak najmniej prądu z sieci. Przy tym 
uruchomienie Bosmana może następować w pełni automatycznie, zależ-
nie od sygnałów z czujników temperatury. Sam się też wyłączy, jeżeli tem-
peratura wzrośnie na tyle, że pompa będzie już wystarczająco wydolna. 

Z KOTŁEM NA WĘGIEL, DREWNO, LUB 
PELETY

W dzisiejszych czasach, gdy nie sposób powiedzieć, czy węgiel w ogóle 
da się kupić, dobrze mieć jakąś alternatywę. Ponadto każdy kocioł na wę-
giel, drewno lub pelety wymaga obsługi i nadzoru. W mniejszym stopniu, 
jeżeli jest wyposażony w podajnik (ekogroszek, pelety), ale jeżeli zimą ze-
chcemy wyjechać na tydzień lub dwa to nawet w ich przypadku pojawia 
się poważny problem. Po pierwsze, nie do końca bezpiecznie jest zosta-
wiać taki kocioł na dłużej bez nadzoru. Po drugie, pojemność zasobnika 
opału jest ograniczona i może po prostu nie wystarczyć. 

Dlatego bez porównania bezpieczniejsze i pewniejsze jest w takiej sy-
tuacji użycie dogrzewacza elektrycznego, takiego jak Bosman. Tu nie ma 
ognia, który trzeba podtrzymywać. Nie ma też żadnych ruchomych ele-
mentów, które mogłyby się zaciąć lub zepsuć. Warto dodać, że moc do-
grzewacza pracującego w ten sposób może być znacznie mniejsza niż 
moc kotła. Przecież w czasie naszej nieobecności nie musimy utrzymy-

wać we wnętrzach aż +20°C. Dlatego Bosman dostępny jest o różnych 
mocach od 3 do 8 kW. 

Z PANELAMI PV
W przypadku Bosmana określenie PV Ready to nie jest tylko chwytli-

we hasło reklamowe. Oczywiście, Bosman LED może się uruchamiać, gdy 
mamy nadwyżkę prądu w danej chwili i ogrzewać dom, bufor wody grzew-
czej do c.o. lub wodę w zasobniku c.w.u. Tu rodzaj naszego podstawowego 
źródła ciepła jest bez znaczenia (kocioł węglowy, gazowy, pompa ciepła). 
Przy tym może w razie potrzeby działać także z mocą mniejszą od nomi-
nalnej, tak aby wykorzystywany był wyłącznie darmowy prąd z własnej 
mikroinstalacji. Jednak o ile będzie to miało sens w okresach przejścio-
wych, wiosną i jesienią, gdy nasłonecznienie jest duże, a zapotrzebowa-
nie na ciepło niewielkie, to w ten sposób skutecznie nie ogrzejemy domu 
w zimie. Dlatego Bosman umożliwia zaprogramowanie z góry ilości ener-
gii, jaką ma zużyć. Dzięki temu mając w systemie nadwyżkę prądu z PV 
wytworzoną w cieplejszej połowie roku, możemy użyć Bosmana by wy-
korzystać ją w kontrolowany sposób w sezonie zimowym. Dzięki temu 
własny prąd wykorzystamy w pełni, na najkorzystniejszych warunkach.

www.elterm.pl
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