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Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody 
serii ED – duże możliwości w kompaktowym wydaniu

ELAFLUX – elektryczne, przepływowe 
podgrzewacze wody marki Junkers 
to nowoczesne i kompaktowe urządzenia, 
które zasilane są energią elektryczną.

ED 2E
Elektryczny przep ywowy 

podgrzewacz wody 
sterowany elektronicznie

Moc możliwości
Elektryczne podgrzewacze wody montuje się w pobliżu 

punktu poboru wody, co znacząco wpływa na komfort ich 

użytkowania oraz ekonomikę systemu. Takie usytuowanie 

urządzenia powoduje, iż nie ma konieczności instalowania 

zbiornika ciepłej wody a straty temperatury na przesyle 

i koszty całej instalacji są niewielkie. Uruchomienie 

podgrzewacza następuje w momencie odkręcenia kranu, 

zaś jego wyłączenie w chwili jego zakręcenia, co pozwala 

jednorazowo podgrzać tylko tyle wody, ile rzeczywiście 

jest potrzebne w danej chwili.

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody marki 

Junkers zostały opracowane z myślą o użytkownikach, 

którzy cenią estetykę wnętrza, komfort użytkowania, 

a także prostotę obsługi urządzenia. Z uwagi na niewielkie 

rozmiary i fakt wykorzystania energii elektrycznej, 

urządzenie może być montowane bezpośrednio 

w łazience lub schowane np. w szafce pod zlewem.

ELAFLUX – zużycie wody pod kontrolą
W ofercie Junkers znajdują się elektryczne przepływowe 

podgrzewacze wody sterowane hydraulicznie (ED -2S) 

oraz elektronicznie (ED -2E) o mocach 18, 21 oraz 24 kW. 

Podgrzewacze są urządzeniami ciśnieniowymi 

i w zależności od mocy i ustawionej temperatury 

dostarczają nawet 13,2 l/min ciepłej wody do kilku 

punktów jej poboru. 

ED 2S
Elektryczny przep ywowy 

podgrzewacz wody 
sterowany hydraulicznie
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Dane techniczne elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody ELAFLUX

Typ urządzenia ED 18-2 S ED 21-2 S ED 24-2 S ED 18-2 E ED 21-2 E ED 24-2 E

Moc znamionowa [kW] 18 21 24 18 21 24

Napięcie znamionowe [V] 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~

Ilość wody ciepłej [l/min]:

dla 38°C (temperatura wody 
dopływowej – 12°C)

9,9 11,6 13,2 9,9 11,6 13,2

dla 50°C (temperatura wody 
dopływowej – 12°C)

6,8 7,9 9,1 6,8 7,9 9,1

Orientacyjne zużycie wody 
w budownictwie mieszkaniowym*

punkt poboru wody zapotrzebowanie 
na wodę przy 40°C

toaleta 0,83 l/min

umywalka (1 urządzenie) 4,7 l/min

umywalka (2 urządzenia) 9,3 l/min

prysznic 7,5 l/min

wanna 10,0 l/min

bidet 2,3 l/min

Orientacyjne zużycie wody przy dużym 
zapotrzebowaniu np. pensjonat*

punkt poboru wody zapotrzebowanie 
na wodę przy 40°C

kąpiel z hydromasażem 15,2 l/min

umywalka 13,3 l/min

toaleta 5,8 l/min

łazienka 10,8 l/min

prysznic 7,7 l/min

kąpiel 11,0 l/min

Urządzenia serii ED -2S są sterowane hydraulicznie 

i posiadają 4-stopniową regulację mocy. Specjalny przełącznik 

umożliwia ustawienie pełnej mocy lub 2/3 mocy podgrzewacza. 

Przy mniejszym poborze wody urządzenie automatycznie 

zredukuje moc o połowę nastawy manualnej. 

Podgrzewacze serii ED -2E posiadają elektroniczną regulację 

podgrzewania ciepłej wody. Pokrętło daje możliwość ustawienia 

temperatury od 30 do 60°C. Dobór mocy podgrzewacza następuje 

automatycznie w zależności od nastawy temperatury oraz 

zapotrzebowania na wodę. Urządzenie to jest bardzo ekonomiczne 

i wybierane przez Klientów ceniących komfort oraz oszczędność.

Pomysłowy i trwały kompakt
Podgrzewacze wody posiadają ponadto podwójne zabezpie-

czenie w postaci wyłącznika ciśnieniowego oraz termiczne-

go. Konstrukcja bloku grzewczego zapewnia cichą pracę urzą-

dzenia oraz szybkie uzyskiwanie ciepłej wody. Elementy 

grzejne wykonane są ze stali szlachetnej, co gwarantu-

je długą żywotność oraz niezawodną pracę urządzenia. 

Konstrukcja tylnej ścianki urządzenia ułatwia i przyspiesza jego 

montaż. Dodatkowe wyposażenie umożliwia zamontowanie 

urządzenia pod umywalką lub przy instalacjach natynkowych. 

Dobór urządzenia w zależności od zapotrzebowania 
na wodę (przepływ) oraz temperatury (Δ t)

ED 24

ED 21
ED 18

Elektryczne podgrzewacze wody marki Junkers 

są praktycznym oraz ekonomicznym rozwiązaniem 

i idealnie spisują się w takich obiektach jak: 

 gospodarstwa domowe, 

 budynki użyteczności publicznej,

 lokale gastronomiczne, 

 ośrodki wypoczynkowe, 

 domki campingowe. 

Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość instalowania 
w budynkach, gdzie nie ma możliwości podłącze-
nia gazu lub będzie on podłączony w przyszłości, 
a także w sytuacjach niesprawnej instalacji 
kominowej lub jej braku. 

* Wszystkie dane mają charakter orientacyjny i nie stanowią 
danych rzeczywistych. Robert Bosch Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczywiste zużycie wody.


