
DE LA 24 LA 60 kW

CAZANE ÎN CONDENSARE MURALE ȘI 
DE PODEA CU PUTERI PÂNĂ LA 280kW

DE LA 60 LA 280 kW

MYdensTM
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Arturo Alessandrini 
fonda Cosmogas

Grande successo
del fascio tubiero. 
BMC, BME e BMS
diventano sinonimo
di affidabilità

Introduzione
della tecnologiaa 
premiscelazione.
AXIA viene 
certificata 
ANGELO BLU

Nasce il 1° scambiatore 
a condensazione 

Kondens in AISI 316.
Inizia la produzione

delle Pompe di Calore

Cosmogas 
conquista 

nuovi mercati 
all’estero
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Viene brevettato 
lo scambiatore a 
condensazione C.R.R. 
Grande successo
di NOVAdens con 
l’esclusivo sistema KERS

Nuovi prodotti per 
A.C.S. a condensazione:

Booster, AGUAplus.
Nuova gamma 

Pompe di Calore
Inverter Fryo Pi

In risposta alle nuove 
normative sul risparmio 

energetico vengono 
ideati i sistemi ibridi 

HPdens, SOLARdens
e SOLARfryo

Il C.R.R. viene 
omologato ASME

fino 350 kW

Viene brevettato 
lo scambiatore a 
condensazione C.R.V. 
Nascono MYdens e 
MYdens T, Alta Potenza

Arturo Alesssandrini 
înființează Cosmogas

Schimbătorul cu 
tuburi are un mare 
succes. Seriile BMC, 
BME și BMS devin 
sinonimul fiabilității.

Introducerea 
tehnologiei Premix. 
AXIA este certificată 
cu titlul BLUE 
ANGEL.

Se brevetează 
schimbătorul în 
condensare C.R.R. 
Totodata modelul 
NOVAdens are un 
succes uriaș cu 
sistemul exclusiv 
KERS.

Se brevetează 
schimbătorul în 
condensare C.R.V. 
Iau naștere modelele 
modelele MYdens și 
MYdens T de puteri 
mari.

Se amplifică gama 
de instanturi de 
apă caldă menajeră 
în condensare 
AGUAdens pentru 
clienți rezidențiali 
și industriali.

Un nou stabiliment 
de 800 mp. Familia 

se implică in 
producție și ia 

naștere revoluționarul 
schimbător cu tuburi

Cosmogas se 
extinde spre noi 

piețe în străinătate

Ia naștere primul 
schimbător în 

condensare Kondens în 
AISI 216. Tot în același 

an începe producția 
Pompelor de Căldură

Schimbătorul C.R.R. 
devine omologat 

ASME până la 350 
Kw.

Ca răspuns pentru 
noile normative de 

eficiență energetică 
sunt produse 

sistemele hibirde 
HPdens, SOLARdens 

și SOLARfryo.

 Iau naștere 
noi produse 

pentru a.c.m. 
în condensare: 

Booster, AGUAplus. 
Noua gamă de 

Pompe de Căldură 
Inverter Fryo Pi

În 2016, Cosmogas a împlinit 50 de ani. În toți acești 50 de ani, lumea s-a schimbat de nenumărate 
ori, însă Cosmogas a răspuns mereu schimbărilor, investind mult în cercetare și dezvoltare pentru a 
oferi clienților produse inovative, unice și de calitate ridicată. Astăzi Cosmogas oferă o gamă amplă 
de centrale în condensare, care se încadrează printre cele mai eficiente de pe piață.



MYdensTM

perete, până la 35kW

perete, până la 60kW

podea, 60 - 70 kW

podea, 100 - 115 - 140 kW

podea, 280kW

podea, 210kW

GAMA de produse

Cosmogas are în portofoliu două categorii de echipamente termice:
 centrale murale sau de pardoseală în condensare, cu o gamă de puteri de la 24 kW la 280 kW
 instanturi de apă, murale sau de pardoseală, în condensare de la 24 kW la 280 kW, unice în lume



BREVETE COSMOGAS
SCHIMBĂTOR DIN AISI 316 TITAN

Principalul brevet al COSMOGAS, INIMA centralelor 
COSMOGAS, este schimbătorul de căldură principal. 
Este un schimbător brevetat și inventat de COSMOGAS, 
confecționat din AISI 316 Titan - oțel inoxidabil 316 
Titan. Special conceput în primul rând pentru tehnologia 
condensării, cu o capacitate foarte mare de condensare,  
atrăgând asftel economii de energie superioare altor 
schimbătoare existente pe piață.

MYdensTM

 RVC (circulaţie variabilă radială) Debitul de apă pe retur 
circulă în acelaşi timp şi pe circuitele mediane şi pe cele 
externe şi intră în cele interioare, crescând debitul de 
ieşire

 Oțel inoxidabil AISI 316Ti Titanium (rezistent la coroziune)
 Carcasă din material compozit (Inerție termică mică, viteză 

mare de încălzire a apei, doi senzori de siguranţă de fum)
 Canale de trecere generoase (nu se blochează niciodată)
 Eficienţă până la 109% (consum mic) 
 Tehnologie înaltă, fără suduri



MYdensTM

BREVETE COSMOGAS
GRUP SCHIMBĂTOR DIN AISI 316 TITAN + ARZĂTOR BREVETAT FeCrAl

Al doilea brevet COSMOGAS este arzătorul. Arzătorul este un produs 100% COSMOGAS și brevetat 
în conformitate cu inima centralelor MYdens: schimbătorul. Este confecționat din fibre de FeCrAl 
circular, având o fiabilitate sporită, superioară altor arzătoare existente pe piață.

 Arzător din titaniu cu oţel 
inoxidabil ecologic 

 Ventilator digital
 Tipul de gaz se schimbă 

 odată cu diuza
 Se poate demonta uşor

 Fibre Fecralloy 
 Combustie de înaltă 

eficienţă
 Emisii de poluare reduse

 (CO<15 ppm si NOx<15 ppm)

 Raţie de modulaţie de  1:5,  
preschimbător de căldură

 Presiune a gazului de valori 
negative

 Funcţionează şi la o presiune 
a gazului de  7,5 mbar
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BREVETE COSMOGAS
SCHIMBĂTOR SECUNDAR SUPRADIMENSIONAT

Al treilea brevet COSMOGAS este schimbătorul 
secundar. Schimbătorul secundar reprezintă 
accesoriul care face posibilă DUBLA 
CONDENSARE. Fiind un schimbător 
supradimensionat față de altele existente pe 
piață, are capacitatea de a realiza un schimb 
termic mult mai eficient. Are nevoie de doar 60˚C, 
nu de 72˚C, ca în cazul celorlalte schimbătoare,  
pentru a încălzi instalația. Practic, această 
caracteristică face posibilă condensarea și la 
apa caldă menajeră.

 Oţel inoxidabil brazat
 Producţie mare de ACM
 Poate susţine 2 duşuri simultan
 ACM imediat cu temperatură constantă 
 Stabilitate la temperatură mare
 Producţie de ACM când primarul este pe minim
 Condensare în timpul producţiei de ACM

320 mm



AVANTAJE COSMOGAS 
DUBLA CONDENSARE - ECONOMII SUPLIMENTARE

COSMOGAS

10%

30%

CONCURENȚĂ
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Dacă o centrală convențională avea o eficiență de 93%, o 
centrală în condensare atinge parametri de până la 108%. 
Această eficiență, însă, este valabilă doar cât timp o centrală 
funcționează pe încălzire, adică doar câteva luni pe an.
Centralele COSMOGAS condensează 365 de zile pe an, 
deoarece au capacitatea să condenseze și în producția de 
apă caldă menajeră, nu doar la încălzire. Eficiența de 108% 
se păstrează și în timpul funcționării pentru producerea de 
apă caldă menajeră, nu doar la încălzirea instalației.

AVANTAJE:
 Economii de 10% față 

de alte centrale în 
condensare

 Eficiență de 106% și 
la A.C.M., nu doar la 
încălzire
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AVANTAJE COSMOGAS 
DUBLA CONDENSARE - CUM ESTE POSIBIL

În figura alăturată este prezentată și 
diferența reală de condensare între 
celelalte centrale în condensare și 
centralele COSMOGAS. 
Celelalte schimbătoare funcționează pe 
o temperatură de retur din schimbătorul 
secundar de 55-57˚, nemaifiind posibilă 
condensarea la astfel de temperaturi. 

Schimbătoarele secundare COSMOGAS, 
având o suprafață mai mare, au și un 
schimb de căldură mult mai eficient. 
Astfel că fără a afecta temperatura 
solicitată, schimbătoarele COSMOGAS 
au retur de 40˚ și un tur de 60˚, în loc 
de 72˚, ca la celelalte schimbătoare, 
făcând astfel posibilă condensarea.

SCHIMBĂTOR CU 12 PLĂCI

SCHIMBĂTOR CU 12 PLĂCI

ALIMENTARE RETUR

ACM INTRAREACM IEȘIRE

60°C 55°C

43°C 15°C

ALIMENTARE RETUR

ACM INTRAREACM IEȘIRE

72°C 57°C

54°C 15°C

COSMOGAS: DUBLĂ CONDENSARE

L320mm - SCHIMBĂTOR CU 12 PLĂCI
ALIMENTARE RETUR

ACM INTRAREACM IEȘIRE

60°C 40°C

54°C 15°C
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AVANTAJE COSMOGAS 
CAZANE ÎN CONDENSARE DE PARDOSEALĂ UNICE

Din punct de vedere constructiv, COSMOGAS a reușit să se 
diferențieze și pentru cazanele de pardoseală în condensare. 
Cu o mare  varietate de puteri, acoperind orice tipologie de 
consumator, COSMOGAS inovează și în cazul tehnologiei de 
puteri mari destinate aplicațiilor industriale sau comerciale. 
Cu o tehnologie unică, bazată pe brevetele COSMOGAS, 
schimbătorul din Titan și arzătorul propriu fac posibilă 
realizarea unui cazan de 280 kW cu o putere minimă de numai 
14 kW, dobândind o modularitate de până la 1:20. 

Păstrând conceptul de compactitate stabilit încă de la 
inventarea centralelor murale, COSMOGAS a reușit să producă 
niște cazane unice ca și dimensiuni, un cazan de 280 kW 
fiind de dimensiunile unui frigider. Modulând cu numai 14 kW, 
cazanele COSMOGAS au și o eficiență superioară altor cazane 
în condensare, care nu au aceeași capacitate de a modula, 
având consumuri sezoniere și anuale mai mari.

280 kW în numai 
0,42 mp de podea!
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AVANTAJE COSMOGAS 
CAZANE ÎN CONDENSARE DE PARDOSEALĂ UNICE

CUM MODULAŢIA CREŞTE
EFICIENŢA CAZANELOR

MODULAŢIE CONTINUĂ LINIARĂ 
PENTRU ORICE APLICAŢIE
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MYdens 280T

CENTRALĂ ÎN
CONDENSARE

AVANTAJE:
 Interval mare de modulaţie 1:20 (de la  280 la  14 kW)

 Eficienţă sezonieră ridicată
 Economie mare de gaz
 Eficienţă până la  107%
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AVANTAJE COSMOGAS 
CAZANE ÎN CONDENSARE DE PARDOSEALĂ UNICE
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ECONOMIA DE GAZ

OCTOMBRIE IANUARIE APRILIE

Centrală tradițională

MYdens T în condensare

Gaz economisit cu MYdens T

În figura alăturată se reprezintă economiile de 
energie realizate prin cazanele COSMOGAS, 
față de cazanele tradiționale.

Mulțumită tehnologiei COSMOGAS, anual 
facturile pot fi cu până la 35% mai puțin.

AVANTAJE:
 Consumuri mult mai reduse datorită 

modulării cu 14 kW, consumând exact cât 
cere instalația = facturi anuale mult mai mici 

 Eficiență de 107%
 Tehnologie condensare nouă și inovativa 
 Compacte, 280 kW cât un frigider, nu cât o 

cameră tehnică
 Formate din mai multe grupuri de 

schimbător arzător total independente, ceea 
ce se traduce prin faptul că dacă un grup 
se defectează, celelalte funcționează fără 
probleme, nelăsând clientul fără încălzire.
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AVANTAJE COSMOGAS 
CAZANE ÎN CONDENSARE DE PARDOSEALĂ UNICE

DATORITĂ KITULUI DE VANE 
MOTORIZATE,  REZULTĂ O 

ECONOMIE ŞI EFICIENŢĂ MAI MARE

SARCINĂ TERMICĂ

R
AT

A
 D

E
 S

C
U

R
G

E
R

E
 L

/h
∆

t 2
0˚

C

Cazanele COSMOGAS pot fi echipate, 
opțional și cu electrovane care pot închide 
grupurile de schimbător arzător, atunci când 
nu toate funcționează. Aceste electrovane 
au ca scop același concept al COSMOGAS: 
economiile de energie prin consumuri mai 
mici, respectiv care se concretizează în 
facturi mai mici pentru beneficiari.

VANELE 
MOTORIZATE
Permit 
menţinerea
unor
performanţe 
foarte mari şi
odată cu 
debitele
mici din sistem



MYdensTMT
AVANTAJE COSMOGAS 
CAZANE ÎN CONDENSARE DE PARDOSEALĂ UNICE

Pe lângă varietatea de cazane de la 60 până la 280 kW, cazanele COSMOGAS au și o varietate mare 
de instalare în cascadă, de până la 8 cazane puse în serie. Astfel, se atinge o putere de 2240 kW într-o 
singură cascadă, principalele proprietăți înmulțindu-se direct proporțional cu numărul  de cazane. 
Astfel se poate beneficia de o putere de 2,24 MW, care modulează cu numai 14 kW, atingând o 
modularitate de 1:160.

AVANTAJE:
 2,24 MW de putere termică
 1:160 modularitate
 Putere termică modulantă 

de la 14 kW la 2240 kW
 2240 kW în 8 cazane 

diferite a câte 4 grupuri de 
schimbător arzător diferite 
și independente. Astfel, 
dacă un singur grup se 
defectează, sistemul își 
reduce puterea cu numai 
70 kW.

CASCADAREA: IDEAL PENTRU ORICE PUTERE



Str. Pető� Sándor 41, Dumbrăvița, Timiș, RO
0729.261.766, 0752.904.891

tekno_fm@yahoo.com, of�ce@teknofm.ro

www.teknofm.ro


