
ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

SERWIS INSTALACJI –  

PRZYKŁADY 

Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. 

Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy ENERGO-TERM. 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Mediagon D-34 
Płukanie zbiornika c.w.u. po 3 m-ch pracy urządzenia. Twardość wody: 28ºF 

 

Anoda całkowicie zużyta 

 

Instalacja urządzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku 

 

Zbiornik 300l 

1-wężownicowy 

(pracujący od 3 lat) 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Wężownica i wnętrze zbiornika po otwarciu, przed spuszczeniem wody 

 

Widoczne miękkie osady kamienia na wężownicy oraz dnie zbiornika (zdjęcie 

wykonane przez otwór rewizyjny)  

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Zbiornik po opłukaniu 

(wodą z sieci miejskiej) 

Zbiornik opróżniony z wody (odpływ 

grawitacyjny) 

 

 

 

Widoczne niewielkie osady 

miękkiego kamienia, co świadczy o 

łatwości jego usuwania 

 

Usunięcie pozostałych nalotów 

wężem. Osady zebrane na dnie 

zbiornika. 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Mediagon D-28 
Płukanie zbiornika c.w.u. po 4 m-ch pracy urządzenia. Twardość wody: 25ºF 

 

Instalacja urządzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku 

 

Zbiornik 200l 

1-wężownicowy 

(pracujący od 3 lat) 

 

Anoda całkowicie zużyta 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Wężownica i wnętrze zbiornika po otwarciu 

 

Widoczne miękkie osady kamienia na 

wężownicy oraz dnie zbiornika (zdjęcie 

wykonane przez otwór rewizyjny)  

 

Podczas opróżniania zbiornika, 

samoczynnie odrywające się osady 

miękkiego kamienia  

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Zbiornik po opłukaniu 

(wodą z sieci miejskiej) 

Zbiornik opróżniony z wody (odpływ 

grawitacyjny) 

 

 

 

Widoczne niewielkie osady 

miękkiego kamienia, co świadczy o 

łatwości jego usuwania 

 

Usunięcie pozostałych nalotów 

wężem. Osady zostały zebrane na 

dnie zbiornika. 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Mediagon D-28 
Płukanie zbiornika c.w.u. po 12 m-ch pracy urządzenia. Twardość wody: 30ºF 

 

Instalacja urządzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku 

 

                                 
Zbiornik 300l 

1-wężownicowy 

(pracujący od 6 lat) 

 

Anoda całkowicie 

zużyta 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Zbiornik po opłukaniu 

(wodą z sieci miejskiej) 
Zbiornik opróżniony z wody                

(odpływ grawitacyjny) 

 

 

 

Widoczny nalot oraz zacieki miękkiego 

osadu kamienia na węż., co świadczy       

o łatwości jego usuwania 

 

Usunięcie pozostałych nalotów 

wężem. Osady zostały zebrane na 

dnie zbiornika. 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Mediagon D-32 
Płukanie zbiornika c.w.u. po 12 m-ch pracy urządzenia. Twardość wody: 28ºF 

 

Instalacja urządzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku 

 

Zbiornik 300l 

1-wężownicowy 

(pracujący od 6 lat) 

 

Anoda całkowicie zużyta 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Wężownica i wnętrze zbiornika po otwarciu, przed spuszczeniem wody 

 

Widoczne miękkie osady kamienia na wężownicy, grzałce oraz dnie zbiornika 

(zdjęcie wykonane przez otwór rewizyjny)  

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Zbiornik po opłukaniu 

(wodą z sieci miejskiej) 

Zbiornik opróżniony z wody (odpływ 

grawitacyjny) 

 

 

 

Widoczne niewielkie osady 

miękkiego kamienia, co świadczy o 

łatwości jego usuwania 

 

Usunięcie pozostałych nalotów 

wężem. Osady zostały zebrane na 

dnie zbiornika. 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Czyszczenie zbiornika – wybieranie miękkiego kamienia z dna zbiornika 

 

 

Widoczne osady miękkiego 

kamienia, które po spłukaniu zostały 

zebrane na dnie zbiornika. 

 

Kamień kotłowy zebrane z dna 

zbiornika w miękkiej proszkowej 

formie aragonitu. 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Mediagon D-32 
Płukanie zbiornika c.w.u. po 12 m-ch pracy urządzenia. Twardość wody: 26ºF 

 

Instalacja urządzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku 

 

Zbiornik 300l 

2-wężownicowy 

(pracujący od 1 roku) 

 

Anoda w ogóle nie zużyta 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Wężownica i wnętrze zbiornika po otwarciu, przed spuszczeniem wody 

 

Urządzenie zamontowano razem z nowym zbiornikiem. Zero osadów twardego 

kamienia. Widoczny bardzo niewielki osad miękkiego kamienia na 

wężownicy(zdjęcie wykonane przez otwór rewizyjny)  

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Zbiornik po opłukaniu 

(wodą z sieci miejskiej) 

Zbiornik opróżniony z wody (odpływ 

grawitacyjny) 

 

 

 

Widoczne niewielkie osady miękkiego 

kamienia zebrane na dnie, co 

świadczy o łatwości jego usuwania 

 

Usunięcie pozostałych nalotów 

wężem. Osady zostały zebrane na 

dnie zbiornika. 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

Mediagon D-34 
Płukanie zbiornika c.w.u. po 18 m-ch pracy urządzenia. Twardość wody: 25ºF 

 

Instalacja urządzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku 

 

Zbiornik 200l 

1-wężownicowy 

(pracujący od 12 lat) 

 

Anoda praktycznie nie zużyta 

 



ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

 

 

Zbiornik po opróżnieniu 

 

 

Widoczny nalot oraz zacieki miękkiego 

osadu kamienia na węż., co świadczy       

o łatwości jego usuwania 

 

Usunięcie pozostałych nalotów 

wężem. Osady zostały zebrane na 

dnie zbiornika. 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

ENERGO-TERM 
Technika Grzewcza i Solarna 

ZABIERZÓW ul. Rzemieślnicza 23  
tel. 600.470.940 

tel./fax 12 626.43.33/42 
biuro@energo-term.eu 

www.energo-term.eu,     www.energosol.pl 

 

Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. 

Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy ENERGO-TERM. 

http://www.energo-term.eu/
http://www.energo-term.eu/
http://www.energo-term.eu/
http://www.energosol.pl/

