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Grzejniki COSMO T6
– kurs na ECO
Lidia Bohdanowicz

Celem firmy Vogel&Noot zawsze było projektowanie urządzeń grzewczych
o najwyższej mocy cieplnej i kompatybilności tak, aby transport energii grzejnej
z każdego źródła na miejsce przeznaczenia mógł odbywać się w najbardziej
efektywny sposób. Dzięki temu nowoczesne grzejniki płytowe T6 mają nie tylko
dużą mocą cieplną, ale także wiele innych zalet.

niki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej
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Potwierdzenie efektywności:

znak jakości ECO

Dzięki dużej mocy cieplnej grzejniki płytowe COSMO
noszą znak jakości ECO (Renewable Energy COmpatible), który potwierdza ich kompatybilność ze wszystkimi (odnawialnymi) źródłami energii. Znak ten gwarantuje, że niezależnie od stosowanego źródła ciepła
(pompa ciepła, system solarny, biomasa, ogrzewanie lokalne lub zdalaczynne, drewno, olej lub gaz),
zapewniony jest komfort termiczny w pomieszczeniach mieszkalnych, które są ogrzewane w sposób
efektywny energetycznie, niezawodny i elastyczny.

COSMO T6 – kompatybilny
ze wszystkimi źródłami ciepła
W przypadku nowych budynków z pompą ciepła powszechne jest ogrzewanie podłogowe, jednak również
stosowanie grzejników może dawać doskonałe efekty: grzejniki płytowe COSMO udowadniają, że również
w przypadku niskiej temperatury zasilania – nawet
poniżej 45 °C – możliwe jest bezproblemowe osiągnięcie efektywnej wymiany ciepła i komfortu termicznego.
Kompatybilność grzejników płytowych COSMO ze
wszystkimi (odnawialnymi) źródłami energii pozwala na elastyczność przy wyborze źródła ciepła. Przeprowadzony test oraz liczne pomiary pokazują, że
można je eksploatować także przy najniższej temperaturze zasilania. Możliwa jest zarówno współpraca
grzejnika z pompą ciepła, jak i praca z systemem solarnym, z kotłami na biomasę, gaz, olej, oraz ogrzewaniem zdalaczynnym. Testy wykazały, że grzejniki płytowe COSMO T6 idealnie nadają się do pracy
w zakresie temperatury zasilania od 35 do 90°C, spełniając przy tym wszystkie kryteria komfortu. Systemy
ogrzewania podłogowego zdecydowanie nie wykazują kompatybilności z wysokimi temperaturami zasilania. Osiągnięcie szerokiego spektrum mocy przy
danej temperaturze zasilania jest możliwe tylko dzię-

COSMO T6 – szereg zalet
- kompatybilność ze
wszystkimi systemami grzewczymi,
- podłączenie środkowe
– elastyczne rozwiązanie montażu na ścianie grzejnika z zawieszkami,
- zmienność stron – zawór termostatyczny w każdym momencie nawet po zamontowaniu grzejnika można
zamienić stronami z lewej na prawą i odwrotnie, bez obracania samego grzejnika
- zmienność typów – jednolity odstęp przyłącza grzejnika do ściany we wszystkich wielopłytowych grzejnikach (w grzejniku jednopłytowym po użyciu specjalnej zawieszki
ściennej),
- zmienność wielkości – zmiana długości i wysokości możliwa jest zawsze, także w okresie późniejszym; pozycja przyłącza pozostaje ta sama,
- perfekcyjny montaż wstępny – położenie
instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez
użycia grzejnika
ki temu, że grzejniki płytowe COSMO stanowią wysoce efektywny, wydajny system oddawania ciepła.
Badania wykazały, że zastosowanie grzejników płytowych COSMO w budynku po termomodernizacji
oraz po zaizolowaniu przewodów wciąż oferuje potencjał oszczędności w wysokości do 8% – pokazuje to, jak ważny jest udział oddawania ciepła w sumarycznej efektywności energetycznej. Wymiana
starych grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe daje w przypadku różnych badanych budynków oraz systemów grzewczych średnio nawet 15%
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Model grzejnika 2: grzejnik płytowy markowego producenta, podłączenie środkowe, szeregowe połączenie płyt.
Model grzejnika 3: grzejnik płytowy markowego producenta, podłączenie jednostronne, przepływ równoległy przez stronę przednią i tylną.
Model grzejnika 4: grzejnik dyskontowy z marketu
budowlanego, podłączenie jednostronne, przepływ
równoległy przez stronę przednią i tylną.
Model grzejnika 5: 30-letni grzejnik żeberkowy.

Wskaźnik PPD* [%]

*

Źródło: FHS Burgenland

Komfort termiczny zapewniany w różnych stanach roboczych grzejników nie był dotychczas przez żadnego z producentów w należyty sposób uwzględniany
i udokumentowany liczbami. Dotąd jedynymi kry-

PPD – (Predicted Percentage of Dissatisfied = oczekiwany odsetek niezadowolonych z warunków cieplnych panujących w pomieszczeniu) jest globalnym wskaźnikiem opisującym
komfort termiczny. Im niższa jest wartość wskaźnika PPD, tym większy jest komfort termiczny.

Wyniki badań grzejnika T6

DYSTRYBUTOR:
www.bimsplus.com.pl
rekl ama

*

Testy grzejników COSMO T6

