
DE LA 15 LA 60 kW

CEA MAI AMPLĂ GAMĂ DE INSTANTURI            
DE A.C.M. ÎN CONDENSARE

DE LA 60 LA 280 kW

AGUAdensTM
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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

In 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 încandrează printre cele mai eficiente de pe piață.



APA CALDĂ ÎN CONDENSARE
O ADEVĂRATĂ ECONOMIE

Centralele cu boiler pentru încălzirea apei scad debitele 
de apă, în timp ce AGUAdens le măresc.

Instanturile AGUAdens au capacitatea de a furniza apă 
caldă menajeră instant, superioară față de orice altă 
soluție de centrală ce are un boiler de un volum foarte 
mare.
ESTE SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU:
 Căzi cu hidromasaj
 Dușuri
 Centre SPA & WELLNESS

IMPORTANT:
Pe lângă debitele mari de apă furnizate, instanturile
AGUAdens funcționează mereu în condensare.
AGUAdens:
TEHNOLOGIE SUPERIOARĂ PENTRU APĂ CALDĂ
Permite randamente maxime la funcționarea pe apă caldă.

AGUAdensTM



INIMA DIN TITAN
SCHIMBĂTOR C.R.V.

UNICUL schimbător capabil să funcționeze prin 
CONTACT DIRECT CU APA PLINĂ DE CLOR 
DIN REȚEA

Principalul Brevet al Cosmogas, schimbătorul din Titan, 
are capacitatea de a funcționa și pentru producerea de 
apă caldă menajeră, nu doar pentru încălzire, cum o pot 
face celelalte schimbătoare.

Cum este posibil:
 Schimbător din Titan care poate lucra chiar și cu apă 

calcaroasă din circuitul sanitar
 Tuburi/serpentine supradimensionate față de alte 

schimbătoare, care elimină riscurile înfundării

AGUAdensTM



EXEMPLE DE INSTALAȚII POSIBILE

CONECTARE LA 
RECIRCULARE

CONECTARE CU
BOILER

CONECTARE LA 
SISTEME SOLARE

Instanturile AGUAdens pot funcționa chiar și cu panourile solare termice pentru prepararea de apă 
caldă. Nu au limite tehnice de funcționare, dimpotrivă pot furniza A.C.M. și pentru instalațiile cu 
trasee mai lungi, din clădiri foarte înalte, datorită presiunii de până la 11 bar a schimbătorului.

Pentru furnizarea A.C.M. 
chiar și pentru instalații cu 
trasee lungi

Când sunt consumuri 
mari, de vârf, fără a crește 
puterea instantului de apă 
caldă

Se poate conecta direct la sisteme 
solare, atât cu circulație forțată, cât 
și naturală. DOAR SE INTEGREAZĂ

AGUAdensTM



CONECTAREA
ÎN CASCADĂ

IDEALE PENTRU MARI 
CONSUMATORI DE 
APĂ CALDĂ

Pentru cazurile de instalații unde se pretează mai 
bine instalarea instanturilor decât supradimensionarea 
stocatorului/rezervorului de apă. Rezultatul se 
concretizează prin debite uriașe de apă caldă 
menajeră INSTANT.

Posibilitatea de a fi conectate în cascadă
UN NUMĂR LIMITAT DE UNITĂȚI

AGUAdensTM



CONECTAREA
ÎN CASCADĂ

În tabelul alăturat se prezintă debitele de apă 
caldă menajeră, în funcție de numărul de instanturi 
AGUAdens montate în cascadă. Este ilustrarea 
debitelor mult mai mari, ce pot fi furnizate de 
AGUAdens în timpi foarte reduși.

AGUAtank pentru a optimiza funcționarea 
AGUAdens în cascadă:
 TEMPERATURA CONSTANTĂ ȘI STABILĂ A APEI CALDE
 DISPONIBILITATE MAJORĂ DE APĂ CALDĂ
 LIMITEAZĂ PORNIRILE ARZĂTORULUI

AGUAdensTM



30% DE ECONOMII
ÎNTR-UN AN

ECONOMIILE CU A.C.M. PENTRU O 
FAMILIE DE 3 PERSOANE 

POT AJUNGE LA

75€ / AN

În comparație cu alte instanturi de apă, care furnizează 
aceleași cantități de apă, se pot observa economii 
anuale substanțiale în urma utilizării instanturilor de 
apă caldă AGUAdens. Aceste economii rezultă din 
timpii de funcționare mult mai mici și din avantajul că 
FUNCȚIONEAZĂ ÎN CONDENSARE.

225 €

AGUAdens

în condensare

325 €

290 €

50 €
de economii
cu AGUAdens

AGUAdensTM



CONFORT & DESIGN
ÎNTR-UN SPAȚIU MINIM

În figura de mai jos se pot observa debite mai mari încă 
de la o centrală de 27,5 kW, iar cu cât creștem în putere, 
cu atât cresc și debitele.

 CONDENSARE LA APĂ CALDĂ
 UTILIZARE SIMPLĂ

 APĂ CALDĂ NELIMITAT
 DESIGN ITALIAN

AGUAdensTM



COMPONENTE 
DE CALITATE

Datorită debitmetrelor inovative și calității celei mai elevate, instanturile AGUAdens pot funcționa până 
la debite foarte mici, la care alte centrale nu pornesc, până la 2l/min, evitând astfel riscurile și mărind 
economiile. Chiar și pentru debitele de apă caldă menajeră, COSMOGAS și-a păstrat conceptul de a 
nu consuma mai mult decât cer utilizatorii, dobândind nu doar economii de energie, ci și de apă.

DEBITMETRE VORTEX:
 Treceri mari pentru apă
 Debite ridicate
 Nu se blochează

GRUP EVACUARE
CONDENS
Susține evacuarea
 Condensului 

instantului de apă
 Apei de retur de la 

aspirația de aer
 Fiabilitate ridicată
 Debit minim de 2 l/min
 Conectare directă la 

sisteme solare

AGUAdensTM
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ORIUNDE E NECESARĂ O CANTITATE 
MARE DE APĂ CALDĂ MENAJERA

Utilizând aceeași tehnologie constructivă precum a 
cazanelor de încălzire în condensare COSMOGAS, 
instanturile de pardoseală  au o varietate de puteri precum: 
100 kW, 115 kW, 140 kW, 180 kW, 210 kW si 280 kW. 

Mergând pe linia produselor unice, COSMOGAS a reușit 
să inoveze și în ceea ce privește cazanele de pardoseală 
care funcționează ca instanturi de apă, fiind unicele 
cazane care la PUTERI INDUSTRIALE FUNCȚIONEAZĂ 
INSTANT ȘI ÎN CONDENSARE. 

Astfel, instanturile de pardoseală AGUAdens păstrează 
tehnologia cazanelor de încălzire, dar o utilizează pentru 
producerea de apă caldă în cantități INDUSTRIALE, 
INSTANT ȘI TOTUL FUNCȚIONÂND ÎN CONDENSARE. 
Instanturile de pardoseală se adaptează pentru orice 
categorie de consumator mare de apă caldă și acoperă 
orice nevoie, la parametri foarte mari.

 REZIDENȚIAL
 APARTAMENTE
 HOTELURI
 CAMPINGURI
 RESTAURANTE
 STABILIMENTE 

TERMALE
 FAST FOOD-URI
 CANTINE
 ȘCOLI
 CENTRE SPORTIVE
 PISCINE

 SAUNE
 CENTRE DE 

ÎNFRUMUSEȚARE
 SPITALE
 CASE DE ÎNGRIJIRE
 SPĂLĂTORII AUTO
 ABATOARE
 TĂBĂCĂRII
 DISTILERII
 APLICAȚII 

INDUSTRIALE SAU 
AGRICOLE

AGUAdensTM T



MARI CANTITĂȚI DE APĂ CALDĂ 
LA TEMPERATURI CONSTANTE

În tabelul de mai jos se găsesc cantitățile enorme de apă pe care instanturile AGUAdens au capacitatea 
să le furnizeze în timpi foare reduși. În plus, față de debitele de apă se înfățișează și capacitatea 
rezervoarelor care sunt necesare în funcție de puterea fiecărui instant. Se poate observa că pentru un 
instant de 280 kW, ai nevoie de un singur rezervor de numai 300 de litri, nu de un boiler cu serpentine 
de 3000 sau 5000 de litri. Acest avantaj face posibilă instalarea instanturilor de pardoseală AGUAdens 
într-o cameră tehnică foarte mică. Nu este nevoie de construirea unui spațiu de dimensiuni mari pentru 
instalarea unui boiler de capacitate mare și nici de costurile implicite acesteia.

AGUAdensTM T



TOATE AVANTAJELE 
ÎNCĂLZIRII APEI INSTANT

BOILER CU SERPENTINĂ

DEZAVANTAJE DEZAVANTAJE

PUFFER ȘI PRODUCȚIE DE A.C.M. EXTERN

 Eficiența sistemului cu un boiler cu serpentină 
 Condensare parțială
 Timpi foarte mari de încălzire
 Mult spațiu ocupat

 Eficiență redusă din cauza schimbului termic 
 3 legături de efectuat + 2 pompe de instalat
 Mai multe pierderi de căldură
 Mult spațiu ocupat

AGUAdensTM T



TOATE AVANTAJELE 
ÎNCĂLZIRII APEI INSTANT

AVANTAJE

SISTEM SEMI-RAPID TRADIȚIONAL

AGUAdens T + AGUAtank

DEZAVANTAJE
 Eficiență redusă din cauza schimbului termic dublu
 2 conectări de efectuat + 2 pompe de instalat
 Mai multe pierderi de căldură
 Mult spațiu ocupat

 Încălzirea instantă a A.C.M.
 Funcționează mereu în condensare
 Producția de A.C.M. fructifică toată puterea AGUAdens T
 1 singură conectare + 1 singură pompă
 Volum redus al rezervorului
 Timpi de funcționare mult mai mici
 Mai puțin spațiu utilizat

AGUAdensTM T



EXEMPLU
DE INSTALARE

AGUAdens 280 T
+ AGUAtank + SOLAR

Tehnologia AGUAdens compusă dintr-un instant de apă 
caldă de puteri industriale, împreună cu un rezervor de 
până la 300 de litri, poate fi utilizată și în combinație 
cu panourile solare termice de preparare a apei 
calde menajere. Este nevoie ca rezervorul să 
aibă doar conexiunile necesare instalării tuturor 
conductelor aferente instalației. Nu este nevoie 
de multiple serpentine care ar atrage o 
eficiență mai scăzută a sistemului, 
pierderi de sarcină și consumuri 
de energie mai mari.

AGUAdensTM T



EXEMPLU DE INSTALARE
AGUAdens280T și MYdens 280T

La fel ca toate produsele COSMOGAS, care au 
capacitatea de a se plia pe orice instalație, respectiv 
cerință, instanturile de apă caldă de pardoseală 
AGUAdens prezintă avantajul de a putea fi conectate 
la aceeași evacuare cu a cazanelor pentru încălzire, 
eliminând costurile de construcție a mai multor țevi de 
evacuare, disconfortul și riscurile de siguranță pe care 
le au aceste evacuări.

ESTE POSIBILĂ CONECTAREA
CAZANELOR MYdens T ȘI A 
INSTANTURILOR DE A.C.M.
AGUAdens T ÎN ACEEAȘI
EVACUARE!

COLECTOR GAZE ARSE

GENERATOR
MYdens T

PRODUCĂTOR A.C.M.
AGUAdens T

AGUAdensTM T



EXEMPLU - BUSINESS CASE
HOTEL

AGUAdensTM T

HOTEL

Tipologie Hotel Business

Restaurant Da (în interiorul hotelului)

CARACTERISTICI HOTEL

Număr camere 20

Paturi 45

Băi 30

Necesar L apă/pers. 70

Temperatură apă rece 10˚C

Temperatură apă caldă 45˚C

Temperatură apă acumulată 60˚C

Durată perioadă de vârf 130 minute

NECESAR CONTEMPORAN PROCENTUAL

Necesar în primele 10 min 28%

Necesar în prima oră 61%

NECESAR DE APĂ CALDĂ

Necesar de apă caldă în primele 10 min 882 litri

Necesar de apă caldă în prima oră 1890 litri

Necesar de apă în perioada de vârf 3150 litri

VERIFICARE CONSUMATORI

Debit per consumator 10 l/min

Durata medie de consum 10 min

Consum mediu 100 litri

Consumatori posibili în primele 10 min 8

Consumatori posibili în primele 60 min 18
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EXEMPLU - BUSINESS CASE HOTEL
SOLUȚIA TERMICĂ 1 x AGUADENS 115 T + 1 x AGUAtank 500

AGUAdensTM T

Putere AGUAdens 115 Kw

Putere Sistem 115,6 Kw

Conexiuni hidraulice AGUAtank de 2” 2

Producție continuă de apă caldă 47,3 l/min

Total litri de apă acumulată 500 l

Cantitate acm 10’ 950 litri

Cantitate acm 20’ 1424 litri

Cantitate acm 30’ 1897 litri

Cantitate acm 40’ 2370 litri

Cantitate acm 50’ 2844 litri

Cantitate acm 60’ 3317 litri

Temperatură apă acumulată 60˚C

Timp de reumplere boiler 15,1 min
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