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strony przez ogrom swoich mocnych stron, 
m.in. dzięki centralnemu podłączeniu przyłą-
cza i stałego odstępu od ściany redukuje się 
do minimum koszty na planowanie, jak i sam 
montaż grzejnika. Grzejniki można również 
podłączyć jako grzejniki kompaktowe.
T6 z podłączeniem środkowym nadaje się za-
równo do systemów instalacji dwururowych, 
jak i jednorurowych poprzez zastosowanie 
rozdzielacza do instalacji jednorurowej.
Oprócz dolnego środkowego podłączenia, 
technicznie nowatorska koncepcja umożli-
wia również inne, znane z grzejników kom-
paktowych podłączenia instalacji: jed-
nostronne lub krzyżowe. Dla systemów 
dwururowych grzejnik dostarczany jest 
fabrycznie z określoną nastawą kv odpo-
wiednią do mocy grzejnika. Na specjalne 
zamówienie jest możliwość dostawy grzejnika 
zaworowego z wkładką o zmniejszonym prze-
pływie, tzw. wkładka żółta. Parametry pracy 
grzejników wynoszą: ciśnienie robocze 10 bar 
(1,0 MPa) oraz temperatura robocza maks. 
110°C. Grzejniki z podłączeniem środkowym 
COsMO T6 są oferowane także w wersji PLAN, 
czyli z płaskim frontem 1 .
Grzejniki COsMO T6 są dostępne w typach 

11K, 21K, 22K, 33K, w długościach do 3000 
mm, wysokościach od 300 do 900 mm.

Bogata oferta grzejników Cosmo

• Cosmo zaworowe 2
Dzięki zastosowaniu przyłącza zaworowego 
standardowo z prawej strony wyróżniają się 
prostotą montażu, jak i jego skróceniem. Po-
przez fabryczne zamontowanie zaworu grzej-
nika, korka spustowego oraz odpowietrznika 
grzejniki te są przygotowane do szybkiego  
i natychmiastowego podłączenia bezpo-
średnio do instalacji jedno- lub dwururo-
wej. Ze względu na moc oraz uniwersalność 
podłączeń grzejniki zaworowe gwarantu-
ją szybkie ogrzanie pomieszczenia i wysoką 
elastyczność. W międzynarodowym teście 
uzyskały wyśmienite rezultaty pod względem 
komfortu i ekonomiczności.  

• Cosmo Plan multi
Grzejniki zaworowe z płaskim przodem  
COsMO Plan Multi to „spokój” absolutnie pła-
skiej powierzchni. Idealnie dopracowane de-
tale oraz możliwość indywidualnego doboru 
koloru grzejnika, tak aby współgrał z otocze-

COsMO T6 i…  
liczy się komfort

  Piotr Higersberger

  Grzejniki z podłączeniem środkowym  
COsMO T6 są odzwierciedleniem symetrii,  
a wraz ze zgrzanym zespołem zaworowym  
w kształcie litery „T” tworzą nowy standard  
w zakresie technologii podłączenia środko-

wego. Obok designerskiej konstrukcji, grzejnik 
z podłączeniem środkowym z jednej strony 
ujmuje swoją niezwykłością poprzez opa-
tentowaną technologię Features, uniwersal-
ne zastosowanie i łatwy montaż, a z drugiej 

Technologia podłączenia środkowego T6 całkowicie i na  
nowo definiuje planowanie, montaż i zastosowanie  
grzejnika w instalacji. Atutami grzejnika Cosmo T6 są  
zmienność pozycji zaworu, łatwość zamontowania grzejnika  
na ścianie, zmienność wielkości, uniwersalność podłączeń, zmienność 
typów połączona z perfekcyjnym montażem wstępnym, a równomierny 
rozkład ciepła w pomieszczeniu dopełnia całości.

- podłączenie środkowe – elastyczne rozwiąza-
nie montażu na ścianie grzejnika z zawieszkami
- zmienność stron – zawór termostatyczny  
w każdym momencie nawet po zamontowa-
niu grzejnika,można zamienić stronami z lewej 
na prawą i odwrotnie, bez obracania samego 
grzejnika
- zmienność typów – jednolity odstęp przy-
łącza grzejnika do ściany we wszystkich wie-
lopłytowych grzejnikach (w grzejniku jed-
nopłytowym po użyciu specjalnej zawieszki 
ściennej)
- zmienność wielkości – zmiana długości i wyso-
kości możliwa jest zawsze, także w okresie póź-
niejszym; pozycja przyłącza zawsze ta sama

- perfekcyjny montaż wstępny - położenie  
instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez 
użycia grzejnika
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niem to niezaprzeczalne atuty designerskie. 
Dzięki zastosowaniu przyłącza zaworowego 
standardowo z prawej strony wyróżniają się 
prostotą montażu, jak i jego skróceniem. 

• Cosmo kompaktowe 3
Te tradycyjne grzejniki płytowe to prosto-
ta połączona z ponadczasową linią wzorni-
czą. Wysoka wydajność cieplna, wyróżnia-
jąca grzejniki COsMO na tle konkurencji jest 
ich dużym atutem. Dzięki wymienialnym klip-
som dekoracyjnym można również w później-
szym czasie zaakcentować indywidulaność, 
której bazą jest duży wybór kolorów RAL i sa-
nitarnych.

• Cosmo higieniczne w trzech  
wykonaniach 4
Zostały zaprojektowane  specjalnie w celu 
ich wykorzystania w szpitalach i we wszyst-
kich pomieszczeniach, gdzie wymagane są 
szczególne warunki higieniczne wyklucza-

jące standardowe grzejniki z konwektorem, 
boczkami i pokrywą górną. Ze względu na 
szczególną budowę została zredukowana do 
minimum możliwość osadzania się kurzu i za-
brudzeń, poprzez m.in. szeroki odstęp między 
panelami grzewczymi, dający łatwość do-
stępu do wnętrza grzejnika. Grzejniki COsMO 
higieniczne są dostaczane na rynek w wyko-
naniu z podłączeniem bocznym, z podłącze-
niem dolnym z prawej strony w standardzie 
(na zamówienie z lewej strony) oraz wersja  
z podłączeniem środkowym.

• Cosmo modernizacyjne 5
Grzejniki modernizacyjne zapewniają pro-
stą, bezproblemową oraz szybką wymia-
nę starego grzejnika żeliwnego. są doskona-
łą odpowiedzią na nieefektywną pracę oraz 
nieciekawe wzornictwo starych grzejników. 
Niewątpliwą zaletą jest również duży wybór 
modeli oraz dopasowanie 1:1 do istniejącej 
instalacji.

• Cosmo pionowe i Cosmo PLAN pionowe
Grzejniki pionowe i PLAN pionowe otwierają 
całkowicie nowe horyzonty. Tam, gdzie montaż 
poziomy jest niemożliwy, wersja pionowa do-
skonale spełni swoją rolę i dodatkowo pozwala 
zaoszczędzić przestrzeń. Bogaty wybór kolorów 
pozwala na perfekcyjną aranżację wnętrz.  
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